
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "هدنة صواريخ" عرض هنية ينفتالحكومة المقالة 
  ى إلى ثالثة وعشرينارتفاع حصيلة شهداء عيد األضح

  ن الفلسطينيةعباس يؤيد تشكيل قوة دولية لمساعدة أجهزة األم
  تصل إلى حد الصفر" القسام"قدرتنا على مواجهة : االستخبارات اإلسرائيلية

  بويم يتراجع عن البناء االستيطاني شمال القدس
  واليهودمخطط إسرائيلي لتقسيم األقصى بين المسلمين الكشف عن 

  بن إليعزر وموفاز يؤّيدان التوصل إلى هدنة مع حماس
 طالب بزيادة قواتها على الحدود مع غزةوتمصر ترفض قرار الكونغرس 

 دحالن والبرغوثي:موقع ديبكا 
 ضـد   وقريع يقودون انقالبـاً   

  فياض
  

 ٤ص... 

 ٢٢/١٢/٢٠٠٧٩٣٦-١٩السبت-األربعاء

ضحى يغطي هذا العدد أيام عيد األ
لنشرة  التي احتجبت فيه االمبارك

 .باإلضافة إلى هذا اليوم السبت



  

  

 
 

  

           ٢ ص                                    ٩٣٦:                    العدد٢٢/١٢/٢٠٠٧-١٩السبت -األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥   الفلسطينيةعباس يؤيد تشكيل قوة دولية لمساعدة أجهزة األمن .٢
 ٥  "الصواريخ العبثية"و"  والبربريةاألعمال الهمجية"عباس يدين  .٣
 ٦  طالب عباس بوقف المفاوضاتتحذر من خطورة العدوان على غزة وترئاسة التشريعي  .٤
 ٦  ي في شهدائهم ويدعو الدول العربية التدخل لوقف العدوانهنية يعزي الجهاد اإلسالم .٥
 ٦  قطاعاللمجتمع الدولي للتدخل الفاعل لوقف العدوان على الضفة وفياض يدعو ا .٦
 ٦  شرطة غرب رفحلعلى موقع ل" االعتداء الوحشي والهمجي"بـالداخلية تندد : غزة .٧
 ٦  " علنيبيع القدس في مزاد"يحذر سلطة رام اهللا من  هنية .٨
 ٧    في ظل مضيها في بناء المستوطنات"سرائيلإ"مع قريع يشكك في جدوى المفاوضات  .٩
 ٧  "هدنة صواريخ" عرض هنية ينفتالحكومة المقالة  .١٠
 ٨   في غزة  هدنة تضمن بقاء حكمهاى للتوصل ال"سرائيلإ" تحاور "حماس": العجرميأشرف  .١١
 ٨    قبل التوصل التفاق سالمىعباس يتعهد باالفراج عن األسر .١٢
 ٨  "اإلسرائيلي" حال رفع الحصار فياض يتوقع نسبة نمو مرتفعة فيسالم  .١٣
 ٩   نشر قوات دولية في غزةوفياض يؤيد ..  تبلور خطة لتسلم معابر غزةرام اهللاحكومة  .١٤
 ٩   في غزة" تدخل سريع"ث قوة ستحدتالقوة التنفيذية  .١٥
 ٩  والحركة تنفي.. بالمهرجانات" حماس" تسمح لـالسلطة: الضفة .١٦
    

    :المقاومة
١٠  ى إلى ثالثة وعشرينارتفاع حصيلة شهداء عيد األضح .١٧
١١  تصل إلى حد الصفر" القسام"قدرتنا على مواجهة : االستخبارات اإلسرائيلية .١٨
١١  استخدام دمى للتمويه..  تعترف بتطوير المقاومة فى قطاع غزة"إسرائيل" .١٩
١٢   واألخيرة تنفيليط والتوصل لهدنة مع حماسا شإلطالقتطورات :وإسرائيليةمصادر غربية  .٢٠
١٢  قة إطالق شاليط هى من أبطل صف"إسرائيل": "لجان المقاومة" .٢١
١٣    إال بعد العودة عن االنقالب"حماس"حوار مع  ال: زكريا اآلغا .٢٢
١٣   "إسرائيل"تدعو لوقف اللقاءات مع " التشريعي"و" الشعبية"و" حماس" .٢٣
١٣  عباساجع عن حسمها العسكرى وتسليم المقار األمنية إلى للتر" حماس"تدعو " الشعبية" .٢٤
    

    :الكيان االسرائيلي
١٤  أولمرت يرفض التفاوض مع الحركة ما لم تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف .٢٥
١٤  لى اليقظة تحسباً لردودباراك يتوعد بتكثيف الهجمات على غزة ويدعو اإلسرائيليين إ .٢٦
١٤  بويم يتراجع عن البناء االستيطاني شمال القدس .٢٧
١٥  نائب أولمرت يدرس منح تعويض مالي مقابل إجالء مستوطني الضفة .٢٨
١٥  نة مع حماسبن إليعزر وموفاز يؤّيدان التوصل إلى هد .٢٩
١٥  تحصين منزل أولمرت سرا تحسبا من هجمات بأسلحة غير تقليدية .٣٠
١٥   توصية باتفاقية دفاع مشترك: إسرائيل قبل نهاية والية بوش .٣١
١٦    البلديناتفاق اسرائيلي روسي اللغاء التأشيرات بين .٣٢
١٦  قلق إسرائيلي من تعاون سالحي البحرية الروسي والسوري .٣٣



  

  

 
 

  

           ٣ ص                                    ٩٣٦:                    العدد٢٢/١٢/٢٠٠٧-١٩السبت -األربعاء: التاريخ

 ١٦   تحّول مدن الضفة إلى حقل تجارب" إسرائيل" .٣٤
١٧   حملة إعالمية في الكيان حول كيفية مواجهة الطوارئ .٣٥
١٧  الحتالل يتستر على جرائم جنودها .٣٦
١٧  غالبية سكان سديروت تفضل المغادرة بسبب الصواريخ:استطالع .٣٧
١٧   لم تخالف قواعد القانون الدولي" قانا"مجزرة : المستشار القضائي للحكومة الصهيونية .٣٨
١٨  غالبية اإلسرائيليين مع إسقاط حكم حماس في غزة: استطالع .٣٩
١٨  إسرائيل ال تحبذ مؤتمر موسكو للسالم ولن تقاطعه ٍإن عقد .٤٠
١٨   تجاه تقرير حقوق اإلنسان" اإلسرائيلية"بركة يدين الالمباالة  .٤١
    

    :األرض، الشعب
١٨  ؤسسة األقصى تحذر من مواصلة إسرائيل هدم طريق باب المغاربةم .٤٢
١٩  مخطط إسرائيلي لتقسيم األقصى بين المسلمين واليهودالكشف عن  .٤٣
١٩  من السيطرة االسرائيليةقدسة استغاثة من القدس لحماية المدينة الم .٤٤
١٩  السلطات اإلسرائيلية زادت معدالت االستيطان ومصادرة األراضي في القدس: تقرير حقوقي .٤٥
٢٠  أوراق السالم بيد إسرائيل:  لمناسبة توجيهه رسالة الميالدالبطريرك صّباح .٤٦
٢٠  توجه رسائل لمسؤولين أوروبيينغزة اللجنة الشعبية لمواجهة حصار  .٤٧
٢٠  "أغيثوا غزة"مؤسسات إغاثية وفضائية فلسطينية يطلقون حملة  .٤٨
٢٠  ازين تتوعد بالثأر من أولمرت وباراكرالحالشهيد ماجد ابنة  .٤٩
٢١  إصابة مصورين صحفيين بنيران قوات االحتالل: غزة .٥٠
٢١   ضد الجدار االسرائيلي سبعة جرحى في مسيرة بلعين األسبوعية .٥١
٢١   يقمع تظاهرة ضد الجدار قرب بيت لحم االسرائيلياالحتالل .٥٢
٢١   يبكّي الحجر في سجون االحتاللوضع األسيرات:  محررة فلسطينيةأسيرة .٥٣
٢٢   وإبعاده عن المناكفات السياسية الفلسطيني على استقالل النظام اإلحصائي يؤكدشبانة .٥٤
٢٢  لسكاني في غزةاستئناف التعداد ايعلن جهاز االحصاء المركزي  .٥٥
٢٢   مواطن عربي في النقب من أراضيهم٦٠٠٠مخطط جديد لتجريد  .٥٦
٢٢   الغول الصحفي عمرصحافيون وسياسيون يطالبون حماس باإلفراج الفوري عن الكاتب .٥٧
٢٢  عتقال السياسي واالعتداء على الحرياتلى تحريم االإدعوة فلسطينية  .٥٨
   

   :اقتصاد
٢٢ !ميالد رائع وسط الحصار تتوقع بيت لحم: تحقيق .٥٩
   

   :صحة
 ٢٣   فلسطينيا٤٥ إلى  من المرضى يرتفعضحايا الحصار اإلسرائيلي لغزة .٦٠
   

   : األردن
٢٣ حفريات في إحدى بوابات القدسالعّمان تطلب إيضاحات من تل أبيب حول  .٦١
   



  

  

 
 

  

           ٤ ص                                    ٩٣٦:                    العدد٢٢/١٢/٢٠٠٧-١٩السبت -األربعاء: التاريخ

   
   :عربي، إسالمي

٢٣  طالب بزيادة قواتها على الحدود مع غزةوتمصر ترفض قرار الكونغرس  .٦٢
٢٤  "إسرائيل"فاعلة إزاء مصر تطالب البرلمان األوروبي بمواقف  .٦٣
٢٤  ٢٠٠١رفضنا عرضاً لحيازة تكنولوجيا نووية عام : األسد .٦٤
   

   :دولي
٢٤   "مؤتمر باريس"ـبراون يعلن مؤتمراً دولياً في بيت لحم استكماالً ل .٦٥
٢٤  "إسرائيل"يوقع اتفاقاً للتجارة الحرة مع " ميركسور"تجمع  .٦٦
٢٥   "الثقة"إلى تعزيز " إسرائيل"موسكو تدعو الفلسطينيين و .٦٧
٢٥   "اإلسرائيلية"المساعدات ال يمكنها انقاذ االقتصاد الفلسطيني تحت القيود ": أوكسفام" .٦٨
٢٥   ويطلع على األوضاع العامة فيه مخيم البارد أوضاعتفقد يوزير بريطاني  .٦٩
٢٥  "اإلسرائيلية" تدين الوحشية "وكالة البحر المتوسط للتعاون" .٧٠
٢٦  مع الفلسطينيين" اونتطوير التع"روسيا حريصة على : في وداع السفير الفلسطيني .٧١

   
    :حوارات ومقاالت

٢٦  ياسر الزعاترة... دماء العيد وخريطة الطريق .٧٢
٢٧  رشيد خشانة... يعززان فرص فياض لخالفة عباس؟" فتح"دعم المانحين وتفاقم أزمة  .٧٣
٣٠  نبيل محمود السهلي... اع الديموغرافي بين العرب واليهود في مدينة القدسآفاق الصر .٧٤
٣٢  طالل عوكل... باريس وصراع اإلرادات: بعد أنابوليس  .٧٥
٣٤  هآرتس/ ميرون ربوبورت... المعركة على القدس بدأت .٧٦
٣٥  محمد جالل عناية...  بد من مراجعة فلسطينية مسؤولةال .٧٧
    

    :كاريكاتير
***  

  
   ضد فياض دحالن والبرغوثي وقريع يقودون انقالباً:موقع ديبكا .١

زعم موقع ديبكا المعروف بصالته االمنية في الدولة العبرية ان محمد دحالن بتاييد مـن               : القدس المحتلة 
ونسب الموقع الى ما     . الحكومة سالم فياض   يس قريع يقود انقالبا ضد رئ     أحمدسير مروان البرغوثي و   األ

الفلـسطينية  بأن السبب األساسي لظهور دحالن مجدداً على الساحة السياسية          "وصفه مصادره الفلسطينية    
طينية في مؤتمر بـاريس   دوالر والذي تعهدت الدول المانحة بتقديمه للسلطة الفلسمليار 7,4 هو مبلغ الـ

حيث يعتقد دحالن بان فياض الذي يقود الحكومة هو خارج اطار فتح باالضافة الى ان حكومته ال تنتمي                  
واعتبرت المصادر ان نجاح دحالن يعني وضع حد لعملية السالم التي أعلن عنها كل من                .بمعظمها لفتح 

في مؤتمر انابوليس مـشيرة الـى ان        اس  محمود عب الرئيس بوش ورئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت و      
ع وان وزير الخارجية االمريكية رايس عبرت عن استيائها من          ومبعوث الرباعية بلير على علم بالموض     

انهيار العملية السياسية لبناء دولة فلسطينية وانهيـار الجهـود لمحاربـة            "تصرفات دحالن والتي تعني     
  :على بنود اربعة اهمهاوتقوم الخطة التي ينفذها دحالن  ".اإلرهاب

  .فياض وتعيين رئيس حكومة جديد بدالً منهسالم ممارسة الضغط على الرئيس عباس إلقالة  .١
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ممارسة ضغوط على وزراء حكومة فياض حيث ال يوجد لدى هؤالء الوزراء اي خلفيـة سياسـية                  .٢
  .لتحدي فياض واخذ اوامرهم من قادة التمرد

عار إعادة قوة القرار ليد فتح فمعارضو فياض يقولون بـأن           عقد اللجنة المركزية لحركة فتح تحت ش       .٣
  .مؤتمر أنابوليس زج بفتح للزاوية

والعمل بسرعة فـي    "ممارسة التهديدات على مسؤولين في الضفة الغربية بدأوا بالتعاون مع فياض             .٤
 مـن   ظل تخوفات ان يتمكن رئيس الوزراء من شراء نفوذ وقة مستقلة باالموال المتوقع الحصول عليها              

وحسب المصادر فقد أثار الخبر القلق لدي بلير ورايس حيـث انـه إذا تـم                 ".االدارة االمريكية واوربا  
  ".اإلطاحة بسالم فياض فاألمر يعني لهما

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  عباس يؤيد تشكيل قوة دولية لمساعدة أجهزة األمن الفلسطينية .٢

مود عباس عن تأييده اقتراح الـرئيس الفرنـسي          أعرب الرئيس الفلسطيني مح    : أرليت خوري  -باريس  
وأكد أن السلطة موافقة علـى االقتـراح        . ساركوزي تشكيل قوة دولية لمساعدة أجهزة األمن الفلسطينية       

 وقال في مؤتمر صحافي في باريس أمـس  ".وسنعمل على تحويله إلى موقف دولي في المستقبل القريب "
تظـاهرة  "ووصفه بأنـه    ".  سياسياً واقتصادياً للقضية الفلسطينية    كان نجاحاً " إن مؤتمر باريس     ،]الثالثاء[

ليست لدينا ضمانات ألي شيء، فقد تكون هذه السنة سنة سالم وقد ال             : "وقال ".حقيقية لدعم عملية السالم   
تكون، ونحن نعمل كل جهدنا ويعمل العالم معنا على تحقيق ذلك، وإذا توفرت النيات اإلسـرائيلية فهـذا               

وتطرق إلى موقف األسرة الدولية الـداعي إلـى وقـف            ".لكن ال يمكننا الحديث عن ضمانات     ممكن، و 
وقال إن المطلوب من إسرائيل وقف وإزالـة        ". خريطة الطريق "االستيطان، باعتباره أحد أهم البنود في       

 إلـى   ، داعياً األسرة الدولية إلى الضغط على إسرائيل للتوصـل         "٢٠٠١بؤرة استيطانية بنيت منذ      "١٢٧
ورداً على سؤال عن تقويمه الموقف الفرنسي الذي عبر عنه سـاركوزي     ".مفاوضات نظيفة "نتيجة وإلى   

". لم يخف تأييده إسرائيل ولم يخف تأييـده لقـضيتنا         "في افتتاح المؤتمر، قال عباس إن الرئيس الفرنسي         
 هذا الطرف وذاك، وكنا     متوازن وهذا بالضبط ما نحتاج إليه، فهو ينظر الى مصالح         "وأضاف أن موقفه    

وعـن   ".نفتقد لمثل هذا التوازن في الماضي، ونشعر بأنه قادر على القيام بالكثير نتيجة موقفه العقالنـي               
كيفية إفادة غزة من األموال التي ستقدمها األسرة الدولية، قال إن الموازنة التـي تنفـق فـي المنـاطق                    

مستمرون في الدعم بصرف النظر عن االنقالب الذي ونحن  "الفلسطينية يذهب أكثر من نصفها إلى غزة،        
  ".قامت به حركة حماس، ألنه ال يجوز أن نفعل ألهلنا في غزة ما تفعله بهم إسرائيل

  ١٩/١٢/٢٠٠٧ الحياة
  
  "الصواريخ العبثية"و" األعمال الهمجية والبربرية"عباس يدين  .٣

األعمال الهمجية والبربريـة    "ود عباس   دان الرئيس الفلسطيني محم   : وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   
ـ         ". التي تطال الشعب الفلسطيني    ماجد " سرايا القدس "وقال في مؤتمر صحافي في باريس إن القائد العام ل

مواطن فلسطيني وندين اغتياله وندين أيضاً إطالق الصواريخ مـن          "الحرازين الذي استشهد في الغارات      
 في حال لم تتخل     "حماس"تبعد عباس مجدداً إجراء حوار مع       واس ".هذا عمل عبثي يجب أن يتوقف     . غزة

حمـاس جـزء مـن الـشعب     "وقال .  يونيو/عن السلطة التي استولت عليها في قطاع غزة في حزيران   
لكنها ارتكبت حماقة كبيرة عندما     . الفلسطيني ال أحد يستطيع أن ينكره ونجحت في االنتخابات التشريعية         

اجع عن االنقالب يكون هناك حديث معها شرط أن تحترم كل االلتزامـات             قامت باالنقالب، وعندما تتر   
  ".العربية والدولية التي التزمنا بها

  ١٩/١٢/٢٠٠٧المستقبل 
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  طالب عباس بوقف المفاوضاتتحذر من خطورة العدوان على غزة وترئاسة التشريعي  .٤
، مطالبتها الرئيس   لسطيني الف جددت رئاسة التشريعي  : غزةمن   ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

مع الدولة العبرية، في ظل العدوان المتصاعد ضد الشعب         " المفاوضات العبثية "عباس بوقف ما وصفتها     
أحمد بحر، العدوان الصهيوني نتاجا للمـؤتمرات       .اعتبر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د      و .الفلسطيني

  ".متجاهال معاناة الشعب الفلسطيني"عباس التي شارك فيها " باريس"و" انابولس"االنهزامية في 
أحمد بحر من خطورة العدوان اإلسرائيلي      . حذر د  :غزةمن   ٢١/١٢/٢٠٠٧ قدس برس وأضافت وكالة   

 مقاوما فلسطينيا، ودون    ١٣يأتي امتدادا لجرائم االحتالل واستهداف      "على قطاع غزة، والذي وصفه بأنه       
ا بحر الرئيس عباس التخاذ قرار حاسم بوقف كافة أوجه          ودع". أي اعتبار لحرمة عيد األضحى المبارك     

الحوار والمفاوضات الشكلية مع االحتالل اإلسرائيلي والعودة لحضن الشعب الفلسطيني والـدخول فـي              
  .حوار فلسطيني شامل لتوحيد الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية

  
  العربية التدخل لوقف العدوانهنية يعزي الجهاد اإلسالمي في شهدائهم ويدعو الدول  .٥

قيادة حركـة   ) ١٧/١٢(هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية ليل أمس االثنين             :غزة
الجهاد اإلسالمي وقدم لهم التعازي في سقوط مجموعة عناصر الحركة شهداء، بعد غـارات إسـرائيلية                

 سيما القيادة المصرية بالتدخل العاجل لوقـف        ودعا هنية الدول العربية واإلسالمية، ال     . على قطاع غزة  
  .نيالمجازر المفتوحة بحق الشعب الفلسطي

   ١٨/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
  قطاعاللمجتمع الدولي للتدخل الفاعل لوقف العدوان على الضفة وفياض يدعو ا .٦

ي دان رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض خالل مؤتمر صـحاف         : وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   
نجدد إدانتنا لهذه الحلقة من حلقات العنف الممارس ضد الـشعب           "وقال  . في رام اهللا، الغارات اإلسرائيلية    

الفلسطيني، ونؤكد دعوتنا مجدداً للمجتمع الدولي للتدخل الفاعل لوقف هذا العدوان على أهلنا في الـضفة                
   ".الغربية وقطاع غزة

  ١٩/١٢/٢٠٠٧المستقبل 
  
  شرطة غرب رفحلعلى موقع ل" االعتداء الوحشي والهمجي"بـالداخلية تندد : غزة .٧

ـ      ]في غزة  [ نددت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة      : فتحي صباح  -غزة   االعتـداء  " في بيان لهـا بـ
على موقع لشرطة حفظ النظام والتدخل يقع غرب مدينة رفـح أدى إلـى استـشهاد                " الوحشي والهمجي 

ذا االعتداء يأتي ضمن سلسلة االعتداءات المتكررة من قبل االحتالل          ه"وقالت إن   . عنصرين من الشرطة  
لن يوهن من عزيمة االبطال في األمن وسـنكون فـي خدمـة             "، مشددة على أنه     "ضد المؤسسة األمنية  

وحملت الحكومة المقالة الدولة العبرية مسؤولية التـصعيد         ".المواطنين وسنحافظ على أمنهم ما استطعنا     
  ".من حق المقاومة الرد على هذه االعتداءات واالغتياالت بكل الوسائل والسبل"ة على أن األخير، مشدد

  ١٩/١٢/٢٠٠٧ الحياة
  
  " علنيبيع القدس في مزاد"يحذر سلطة رام اهللا من  هنية .٨

بيع "حذر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أمس، السلطة الفلسطينية مما سماه             : وكاالتال
حول إجرائه اتصاالت مع التلفزيون     " إسرائيلية"، بينما نفى المتحدث باسم حكومته أنباء        "في المزاد القدس  

رسالتنا إلـى   "لطلب هدنة، وقال هنية، أمس أثناء خطبة عيد األضحى في أحد مساجد غزة              " اإلسرائيلي"
اك في الضفة أن يقلعوا عن      نقول إلخواننا هن  "مخاطبا السلطة   " هي رسالة الوفاق االتفاق   .. كل أبناء شعبنا  
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جـدار الفـصل   "منـددا بمواصـلة بنـاء     " اإلسرائيلية"واستنكر االعتداءات   ". بيع القدس في مزاد علني    
  ".المعركة مع االحتالل لم تنته وطريقها طويلة"وقال إن ". العنصري وتهويد القدس

  ٢٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   في ظل مضيها في بناء المستوطنات"ئيلسراإ"قريع يشكك في جدوى المفاوضات مع  .٩

ال معنى لمؤتمر أنابولس أو باريس      "اعتبر رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، احمد قريع، أنه          :رام اهللا 
 ".على المضي في مخططاته االستيطانية    " اإلسرائيلي"وال جدوى من المفاوضات في ظّل إصرار الجانب         

ض أية مواقف معلنة حول االستعداد للسالم ويخـالف أي منطـق   ان ذلك يناق"وتابع في بيان صحافي له    
، داعياً المجتمع الدولي وعلى رأسه الواليات المتحدة إلى تحمـل مـسؤولياته         "لعملية سالم ذات مصداقية   

وحـذر مـن مخـاطر الممارسـات         .بكل جدية وليس بمجرد توجيه االنتقادات أو التعبير عـن القلـق           
وأشار الى وجـود تعويـل       .ضمان أغلبية وسيادة يهودية على المدينة المقدسة      الرامية الى   " االسرائيلية"

   .فلسطيني على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس االمريكي بوش لألراضي الفلسطينية الشهر المقبل
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "هدنة صواريخ" عرض هنية ينفتالحكومة المقالة  .١٠

نفى المتحدث باسم الحكومة المقالة طـاهر       : وكاالتنقالً عن ال   ٢٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
، لطرح  "اإلسرائيلي"هنية اتصاال هاتفياً بمراسل للتلفزيون      رئيس الحكومة إسماعيل    النونو، أمس، إجراء    

وأكد أن الحكومـة    . لوقف إطالق الصواريخ بالتزامن مع وقف االغتياالت      " إسرائيل"عرض للحوار مع    
ورفـع  " اإلسـرائيلي "إبرام تهدئة متبادلة ومتزامنة تقوم على وقف العـدوان          "ـقف الصواريخ ب  تربط و 
ولـيس الفلـسطيني، وأن وقـف الـصواريخ         " اإلسرائيلي"الكرة اآلن في الملعب     "واعتبر أن   ". الحصار

  ".مرهون بإنهاء الحصار واالعتداءات
 أول أمس، إن هنية اتصل شخصيا بمراسـلها فـي           قالت،" اإلسرائيلي"وكانت القناة الثانية في التلفزيون      

غزة، ويدعى سليمان الشافعي، طالبا توجيه رسالة بعرض هدنة متبادلة في القطاع وذلـك بعـد دقـائق                  
  ".  إسرائيلية"معدودة من تعرض أحد مراكز الشرطة في غزة لغارة 

ريز إجراء مفاوضـات    شمعون بي " رئيسها"ففي حين رفض    . صدرت عنها ردود متناقضة   " إسرائيل"لكن  
بأنهـا  " دعـوة هنيـة   "، وصف بيريز في بيان      "تعس ومضلل "واصفا ما نقل عن هنية بأنه       " حماس"مع  

" إسـرائيل "إذا توقفت االعتداءات الصاروخية من قطاع غزة فإن         "وقال   ".محاولة لذر الرماد في العيون    "
  ". على اإلطالق إلى أي مفاوضاتستوقف هي األخرى عملياتها العسكرية على أي حال وعليه فال حاجة

 أعرب الـوزير ليبرمـان   : أسعد تلحمي،الناصرة نقالً عن مراسلها في  ٢٠/١٢/٢٠٠٧ الحياةوردت  أو
ألن هنية ما زال على قيد الحياة، وقال إنه يجب عدم التفريـق بـين الـذراعين الـسياسية                   " أسفه"عن  

  .رهاب ضد اإلسرائيليين، فكلتاهما سيان وضالعة في اإل"حماس"والعسكرية لحركة 
وأرجع نائب وزير الدفاع السابق افرايم سنية اقتراح هنية التوصل إلى هدنة إلى خوفه علـى ان تكـون                   

اغتالتهم إسـرائيل فـي اليـومين       " بعد ان رأى جثث ناشطين بارزين     "الجنازة المقبلة في القطاع جنازته      
مناورة تريـد منهـا التقـاط       "للتهدئة  " حماس"ة  واتفق أقطاب اليمين المتشدد على اعتبار دعو      . الماضيين

  ".األنفاس واستعادة قدراتها العسكرية التي ضربت
اسرائيل سـتتفاوض   : "، وقال "حماس"وهون مكتب اولمرت من فرص اجراء محادثات غير مباشرة مع           

ذه المعـايير ال    الى ان تقبل حماس به    : "، مضيفاً "مع القيادة الفلسطينية التي تقبل بمعايير المجتمع الدولي       
  ".شريكنا هو حكومة عباس. يمكن ان تكون شريكاً في الحوار
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تنتظر أن  " حماس"ورد الناطق باسم حكومة هنية سابقاً غازي حمد في حديث لإلذاعة العبرية بالقول إن               
وال يجوز توقع ذلك ممن يتلقون ضربات العـدوان         "تقوم إسرائيل بالخطوة األولى في اتجاه وقف النار،         

وأكد الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة طاهر النونو حصول االتصال ومضمونه،             ".سرائيلي يومياً اإل
لكنه خرج اآلن إلى الواجهـة      ... هذا الموقف ليس جديدا، وحكومة حماس مستعدة للهدنة       "مشيراً الى أن    

وتهديد إسرائيل  "  اإلسالمي الجهاد"واالغتياالت المكثفة التي طاولت قادة في       " في ظل التصعيد اإلسرائيلي   
موقف الفصائل الفلسطينية أيضا في     "واضاف أن هذا    . إذا لم تتوقف الصواريخ   " حماس"باغتيال قادة في    

  ".غزة وليس موقف حماس فقط
  
  في غزة  هدنة تضمن بقاء حكمهاى للتوصل ال"سرائيلإ" تحاور "حماس": العجرميأشرف  .١١

 في الحكومة الفلسطينية في اتصال مع       ىسرزير شؤون األ  شرف العجرمي و  أ أكد: شرف الهور  أ -غزة  
ـ    . هدنـة  ىالقدس العربي، وجود حوارات بين حماس والحكومة االسرائيلية للتوصل ال           ان  ىواشـار ال

 عالقة باالمر ابلغت القيادة الفلسطينية في رام اهللا بهذا          ىشخصيات اسرائيلية لها وزنها في اسرائيل وعل      
ـ     ىيون قالوا ان حماس تجري حوارات مباشرة واخر        االسرائيل :وقال. االمر  ى عبر وسطاء للوصول ال

وعن الوسطاء الذين تدخلوا بين الطرفين، قال العجرمي هناك اطراف           .هدنة تضمن بقاء حكمهم في غزة     
وذكر العجرمي ان حماس تعهـدت السـرائيل بوقـف عمليـات اطـالق              . عربية، دون االفصاح عنها   
  . الهدنةى اي عمليات عسكرية من اجل الوصول الالصواريخ السرائيل، ووقف

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   قبل التوصل التفاق سالمىعباس يتعهد باالفراج عن األسر .١٢

 ىتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الخمـيس بانهـاء ملـف االسـر              : اشرف الهور  -غزة  
وقال في رساله وجهها     .الم نهائي مع اسرائيل   الفلسطينيين في السجون االسرائيلية قبل اتمام اي اتفاق س        

 ى بمناسبة عيد االضحي لن يكون هناك اتفاق سالم نهائي بدون االفـراج عـن كافـة االسـر                  ىلالسر
  .المناضلين وتبييض سجون االحتالل

  ٢١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  "اإلسرائيلي"فياض يتوقع نسبة نمو مرتفعة في حال رفع الحصار سالم  .١٣

سالم فياض ان يحقق االقتصاد الفلسطيني نسبة     . توقع رئيس الوزراء الفلسطيني د     : محمد يونس  –رام اهللا   
وقال للصحافيين في مكتبه في رام اهللا امس        ).  بليون دوالر  ٧,٤(نمو مرتفعة بعد تلقيه دعماً دولياً سخياً        

طيني على طريق نمـو  ان الدعم الذي تلقته السلطة من مؤتمر المانحين في باريس سيضع االقتصاد الفلس       
سريع يصل الى عشرة في المئة في حال رفع الحصار عن قطاع غزة وازالة االغـالق الـداخلي فـي                    

الحجم الحالي لالقتصاد الفلسطيني يبلغ اربعة باليين دوالر، وكان من الممكن           : "واضاف .الضفة الغربية 
قب انـدالع االنتفاضـة عـام       ان يكون حجمه ضعف هذا الرقم لو لم تفرض اسرائيل الحصار علينا ع            

وقـال  ". التقدم في هذا المجال يسير بسرعة السلحفاة، والفشل يقاس بالقنطـار          : "لكن فياض قال  ". ٢٠٠٠
فياض ان المواطن الفلسطيني لن يلمس تغييرا كبيرا جراء الدعم الدولي السخي، مشيرا الى ان الجـزء                 

النفقات التشغيلية، فيما يخصص الجزء المتبقي      سيخصص للرواتب و  )  في المئة  ٧٠(االكبر من هذا الدعم     
  .لمشاريع سيستغرق تنفيذها الكثير من الوقت

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  نشر قوات دولية في غزةوفياض يؤيد ..  تبلور خطة لتسلم معابر غزةرام اهللاحكومة  .١٤
 كشفت مصادر   : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

فلسطينية عن وجود خطة بلورتها حكومة تسيير األعمال الفلسطينية الستعادة سيطرتها على كافة المعابر              
ان هذه الخطة تتضمن نشر عناصر أمن على المعـابر اذا           " الخليج"ـالحدودية في قطاع غزة، موضحة ل     

ي باسم الحكومة ريـاض المـالكي       واكد وزير الخارجية والناطق الرسم     .على فتحها " اسرائيل"ما وافقت   
وقال ان عـودة     .وجود مثل هذا التوجه، موضحا ان التفاصيل المتعلقة بعودة الطواقم مازالت قيد البحث            

عمل الطواقم للعمل على المعابر بعد فتحها سوف يساهم بصورة مباشرة في تضييق الخناق على عمـل                 
 .، حسب المـالكي   " جماعات محسوبة على حماس    تدار من قبل عصابات او من قبل      "انفاق التهريب التي    

او الحكومة المقالة قال المـالكي      " حماس"وعن الكيفية التي سوف تعمل بها تلك الطواقم دون تنسيق مع            
يوجد سلطة واحدة وهي صاحبة الوالية القانونية ونحن في حال جرى فتح المعابر فإننا سـنقوم بإعـادة            "

لعمل عليها واذا ما قررت حماس مهاجمتها فإنها ستكون مسؤولة امـام            الطواقم التابعة للسلطة الشرعية ل    
  ".الشعب عن التسبب في اغالقها مجددا

حكومة سالم فياض اعلن عقب عودته من باريس حصول الجانب الفلسطيني علـى دعـم               الوكان رئيس   
ـ              ة تبنـت الموقـف     كامل من اللجنة الرباعية بشأن فتح المعابر ورفع الحصار، مؤكدا ان اللجنة الرباعي

وتهرب فياض من االجابـة      .بإعادة فتح المعابر ورفع الحصار    " اسرائيل"الفلسطيني بهذا الشان وطالبت     
لدينا سلطة واحدة وهي    "عن سؤال حول وجود تنسيق مع الحكومة المقالة بهذا الخصوص واكتفى بالقول             

 ".صاحبة الوالية وهي مسؤولة عن رعاية مصالح كل الشعب الفلسطيني
فياض مطالبتـه   سالم   جدد   : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٢/١٢/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  

اسرائيل بنقل السيطرة على معابر غزة الى حكومته، واعرب عن تأييده لفكرة الرئيس ساركوزي نـشر                
جاز مشروعنا  نرحب بتدخل دولي فاعل لصالح شعبنا، فهذا يساعدنا على ان         : "قوات دولية في غزة، وقال    

  ".الوطني
  
  في غزة" تدخل سريع"ث قوة ستحدتالقوة التنفيذية  .١٥

التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، جمال الجـراح عـن             -كشف قائد القوة التنفيذية     
ـ           نية في المهام األم  " التدخل السريع "وجود خطوات لتشكيل قوة جديدة خاصة ضمن القوة التنفيذية معنية ب

وقال في تصريحات صحافية إن هذه القوة التي يقدر عددها بالمئات ستقوم بتنفيـذ              . الخطيرة بقطاع غزة  
وأوضـح أن   . المهام الخطيرة والقوية، مشيرا إلى أن هذه القوة سيكون لها تدريبها وتعليماتها الخاصـة             

طية تتـصل مباشـرة بـالمواطنين       معظم أفراد القوة التنفيذية سيكونون للمهام العامة والقيام بأعمال شر         "
بينما سيكون الجزء اآلخر مكونا من المئات ويكون جاهزا للقيام بعمليـات            .. وتتعامل مع مختلف القضايا   

االهتمام بالقضايا اإلجراميـة البحتـة لـضمان        " التدخل السريع "وبين أن من مهام قوة       ".التدخل السريع 
 للتعامل مع العمـالء     "التنفيذية" وجود جهاز أمني شكلته      وحول ما أشيع مؤخرا عن    . استقرار أمن القطاع  

  .إن هذا الجهاز األمني أنشأته وزارة الداخلية وليس القوة التنفيذية: المتعاونين مع االحتالل قال
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
  والحركة تنفي.. بالمهرجانات" حماس"السلطة تسمح لـ: الضفة .١٦

 مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد الركن كمال الشيخ أن السلطة سمحت             كشف : محمد يونس  -رام اهللا   
ـ            " حماس"ـل إن " الحياة"في الضفة الغربية بإقامة مهرجانات احتفالية في ذكرى انطالقها هذا العام، وقال ل

ترخيصاً إلقامة مهرجان في قاعة لالحتفاالت في رام اهللا في الثالث والعـشرين             " حماس"الشرطة منحت   
لكنه شدد على أن أجهزة األمن ترفض السماح للحركة بتنظيم مسيرات في المدن بعد              . من الشهر الجاري  
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اكتشافها اعتزام بعض عناصرها االحتكاك مع قوات األمن في تلك المسيرات السـتدراجها إلـى ردود                
  .زةفي غ" حماس"في الضفة للموازنة مع أعمال القمع التي قامت بها " قمعية"تظهر السلطة 

في الضفة الشيخ فرج رمانة تلقي موافقة السلطة على السماح بإقامة مهرجـان             " حماس"ونفى القيادي في    
ـ . احتفالي في رام اهللا    حتى اآلن، لم نتلق أي رد على طلبنا إقامة مهرجان في المدينـة             ": "الحياة"وقال ل

لحظة األخيرة، وحينها لن يكـون      ربما يبلغونا موافقتهم في ال    : "لكنه أضاف ". في ذكرى انطالق الحركة   
، مـشيراً   "غير مشجعة "في الضفة   " حماس"واعتبر أن اإلجراءات التي تتعرض لها        ".لدينا استعداد كاف  

ُأبلغت المستويات القيادية في الحركة فـي مختلـف       : "وقال. إلى منع مختلف أشكال النشاطات الجماهرية     
كما أن أجهزة األمن تحظر أنـشطة دعويـة مثـل           المحافظات بحظر أي أنشطة سياسية أو جماهيرية،        

دورات في المساجد وغيرها، وأخيراً منعوا تعليق يافطات باسم الحركة ترحب بإطالق سـراح الـشيخ                
  ".جمال الطويل رئيس بلدية رام اهللا بعد اعتقال دام ست سنوات

  ١٩/١٢/٢٠٠٧ الحياة
  
  ى إلى ثالثة وعشرينارتفاع حصيلة شهداء عيد األضح .١٧

 الحصيلة المفتوحة لعدد شهداء مذبحة عيـد        ترتفع إ :غزة من ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية    ذكرت
  .منذ ليلة أول أيام عيد األضحى ،٢٣األضحى إلى 

:  وبرهـوم جرايـسي    ،ويوسف الشايب ،  حامد جاد  عن   غزةمن   ٢٢/١٢/٢٠٠٧ الغد االردنية    وجاء في 
ف طائراته الحربية لنشطاء المقاومة الفلسطينية فى       صعد االحتالل اإلسرائيلى من وتيرة عدوانه واستهدا      

 ٢٤مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة عدد الشهداء الذين سقطوا فى القطـاع خـالل                  
 شهيداً وذلك بعد ان استهدفت طائراته الحربية ظهر امس موقعا لشرطة الحكومـة              ١٢ساعة ماضية الى    

 وثالثة جرحى وذلك بعد ساعات معدودة من استهدافها لمجموعـة           المقالة فى مدينة رفح موقعة شهيدين     
  .من المقاومين فى شمال القطاع موقعة أربعة شهداء آخرين

وأعلن الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ فى وزارة الصحة الفلسطينية فـى حـديث                
لحكومة المقالة قرب ما كان يعـرف       ان الطيران اإلسرائيلى قصف أمس موقعا للشرطة التابعة ل        " الغد"لـ

  .شمال رفح ما أدى إلى استشهاد شرطيين اثنين" موراغ"بمستوطنة 
وأوضح حسنين ان الطيران االسرائيلى شن فى وقت سابق من فجر أمس غارة أخرى استهدفت سـيارة                 

 مدينـة   كان يستقلها أربعة من نشطاء سرايا القدس عقب خروجهما من صالة الفجر فى مسجد التوبة فى               
  .جباليا شمال القطاع ما أدى الى استشهاد أربعتهم

 ١٠وبسقوط الشهداء ارتفعت حصيلة شهداء سرايا القدس منذ ليلة اول من أمس وحتى ظهر أمس إلـى                  
 منهم استشهدوا فى ثالث غارات منفصلة على القطاع والعاشر فـى شـمال الـضفة الغربيـة                  ٩شهداء  
  .المحتلة

عبر مكبرات للصوت وجابت شوارع مدينة رفـح، مؤكـدة أنهمـا مـن               دينشهي" ونعت كتائب القسام    
عناصرها فيما شيع آالف الفلسطينيين فى مدن غزة ورفح وجباليا شهداء يوم أمس ، ونددوا فى هتافاتهم                 

  .بممارسات االحتالل ، مطالبين بتصعيد المقاومة ضد االحتالل ونبذ الخالفات الداخلية
ادى فى حركة الجهاد اإلسالمى بجرائم االحتالل المتواصلة ضد أبنـاء الـشعب             وندد عبداهللا الشامى القي   

ولو استنزفنا كلنا فمسيرة المقاومة ال تتوقف أن هـذه          "الفلسطيني، مؤكدا على استمرار مسيرة المقاومة       
  ".المسيرة لن تنتهى باستشهاد المقاومين والقادة وشعبنا يدافع عن قضيته وقضية األمة

أن الرد سيكون قاسيا ليس فقط من قبـل         " أسامة المزينى القيادى البارز فى حركة حماس        من جهته اكد    
حركة الجهاد اإلسالمى التى فقدت عشر شهداء بل من جميع حركات المقاومة، داعيا المقاومة الفلسطينية               

  ".المحتل اآلثم"بان تمتشق صواريخ وتطلقها على هذا 
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دوان االسرائيلى المتواصل على قطاع غزة أعلنت ألوية الناصر         وفى سياق رد فصائل المقاومة على الع      
 صاروخا  تجاه أهـداف إسـرائيلية مجـاورة          ١٢ قذائف هاون و   ٧صالح الدين، مسؤوليتها عن إطالق      

لمعبرى كرم ابو سالم وصوفا الواقعين شرق مدينة رفح وذلك رداً على اغتيـال قائـد سـرايا القـدس                    
  .الحرازين 

د أبو على مصطفى وكتائب شهداء األقصى فى بيانين منفصلين المسؤولية عن قصف             وتبنت كتائب الشهي  
  .بصاروخ" المجدل"كرم أبو سالم بثالثة صورايخ  وقصف مدينة عسقالن 

  
  تصل إلى حد الصفر" القسام"قدرتنا على مواجهة :  اإلسرائيليةاالستخبارات .١٨

إن ) امان(فى جهاز االستخبارات اإلسرائيلية     قال العميد يوفال حلميش، وهو رئيس شعبة االبحاث         : لندن
وقبـل حلمـيش،    . قدرة إسرائيل على التعامل مع تهديد صواريخ القسام، محدودة وتصل إلى حد الصفر            

اعترف بعجز اسرائيل عن مواجهة صواريخ القسام، رئيس االركان غابى اشكنازى وحتى وزير الدفاع              
  .ايهود باراك

ضرة له أمام طلبة جامعة تل أبيب حول دور االجهـزة االلكتـرو ـ    واضاف العميد حلميش خالل محا
أحيانا الحظ يلعب دورا أهم من القدرات العسكرية االسرائيلية فى          "بصرية فى ساحات المعارك المستقبلية      

فى عملية البحث عن قاذفات صواريخ القسام المموهـة، وكأنـك           "وتابع القول   ". موجهة صواريخ القسام  
إن تهديد صواريخ القسام صار قريبا وبات       "وأضاف العميد حلميش     ".فى كومة من القش   تبحث عن ابرة    

واصبحت قدرتنا على التعامل مع هذا التهديد       . يؤثر على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية والمعنويات الوطنية      
  ".صعبة الى درجة انها اصبحت مستحيلة فى بعض االماكن

ائرات االسرائيلية التى كانت تحلق فوق قطاع غزة، باطالق نيـران           وفاجأت كتائب عز الدين القسام الط     
وحسب كتائب القسام، فان طائرات الهليكوبتر االسـرائيلية        . مدافعها المضادة للطائرات وذلك ألول مرة     

التى توفر الغطاء للقوات االرضية التى كانت تتوغـل وسـط قطـاع غـزة، الذت                " اباتشي"من طراز   
اإلسرائيلية عن الجيش االسرائيلي، اعترافه بأنـه وألول مـرة          " معاريف"صحيفة  ونقل مراسل   .بالفرار

  .يواجه تصدياً للطائرات من مضادات أرضية فى قطاع غزة
  ٢١/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  استخدام دمى للتمويه..  تعترف بتطوير المقاومة فى قطاع غزة"إسرائيل" .١٩

. لسطينية فى قطاع غزة، اساليبها القتالية وقدراتها العسكرية       تعترف اسرائيل بتطوير المقاومة الف    : رام اهللا 
وتفتخر المقاومة بهذه التطوير رغم ما ينطوى عليه ذلك من مخاطر، قد تفتح شهية الجيش االسـرائيلى                 

ونقل عن الجنود اإلسرائيليين، ان     . وقال جنود اسرائيلييون انهم واجهوا مقاتلين مدربين      . الجتياح القطاع 
وأضاف الجنـود إن    . بهدف تضليلهم " آر بى جي  "استخدمت دمى على شكل مسلح يحمل قذائف        المقاومة  

ما حدث شرق مخيم المغازى وسط غزة مختلف عن كل العمليات التى خاضها الجيش اإلسرائيلى فـى                 
القطاع من قبل، مؤكدين انهم خاضوا معركة بكل معنى الكلمة، أدارتهـا الفـصائل الفلـسطينية بقـوة،                  

  .ين أسلحة مختلفةمستخدم
ـ  " الشرق األوسط"وقال ابو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس ـ الجناح المسلح لحركة الجهاد االسالمى ل

وحسب ابـو   . ان اليقظة واستخدام تقنيات حديثة، سهلت مهمة المقاتلين وعثرت مهمة الجيش االسرائيلي           
زل قرية المصدر الذى كان يتحصن فيه       حمزة فان مجموعة من المقاتلين حاصرت لمدة ساعتين احد منا         

ـ        ٢٠حوالى   ". والنار تجاه المنزل  " آربى جي " من القوات الخاصة االسرائيلية، واطلقت عشرات قذائف ال
وكشف أبو حمزة ان المقاتلين استخدموا األشجار للتمويه على تحركاتهم، كما استخدموها فـى تغطيـة                

وقال ابو مجاهد، الناطق باسم ألوية الناصر صالح الدين         . عبوات ناسفه انفجرت فى الجيبات اإلسرائيلية     
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ـ      ان الطائرات اإلسرائيلية عجـزت عـن       " الشرق األوسط "ـ الجناح العسكرى للجان المقاومة الشعبية،ل
ونقلـت  ". تحديد مواقع المقاتلين، رغم ان وحدة الدفاع الجوى تصدت الول مرة للطائرات اإلسـرائيلية             

ان الحديث  "عن موقع عبرى قوله نقال عن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلى           " فلسطين برس "موقع وكالة   
  ".حول إطالق النار من مضاد ارضى غير معروف لنا

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   واألخيرة تنفيليط والتوصل لهدنة مع حماسا شإلطالقتطورات : وإسرائيليةمصادر غربية  .٢٠

بن كاسبيت،  ) معاريف(قال المراسل السياسى لصحيفة      :ورزهير اندراوس واشرف اله   ،   غزة -الناصرة  
 مصادر اسرائيلية وغربية رفيعة المستوى ان هناك تطورات دراماتيكية فـى            ىامس الخميس، استنادا ال   

المفاوضات بين الدولة العبرية وبين حركة حماس من اجل اخراج صفقة الجندى االسير جلعاد شليط الى                
ى االسرائيلى الى انه بعد فترة من الجمود من قبل المصريين، عاد الوسـطاء              ولفت الصحاف  .حيز التنفيذ 

واوضح فى هذا السياق ان المبعـوث        .من القاهرة الى الساحة وباشروا باجراء االتصاالت بين الطرفين        
االسرائيلى عوفر ديكل، المسؤول عن ملف االسرى االسرائيليين، زار القاهرة االربعاء، واجتمع هنـاك              

  .مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمانالى 
وزاد ان ديكل بتعليمات من رئيس الوزراء ايهود اولمرت، يعكف فى هذه االيام على تحـضير صـفقة                  
تبادل جديدة مع حماس، والتى ستشمل ايضا مفاوضات بين الطرفين بحيث توافق حماس علـى وقـف                 

لمقابل تتوقف اسرائيل عن انتهاج سياسة االغتيـاالت        اطالق الصواريخ باتجاه جنوب الدولة العبرية وبا      
  .ضد النشطاء الفلسطينيين من مختلف التنظيمات فى قطاع غزة

عقب على النبأ الـرئيس فـى        وفى اتصال هاتفى مع عضو المكتب السياسى لحركة حماس محمد نزال          
 فى هذا الموضوع وال      هذه اللحظة ليس هناك اية تطورات جديدة       ىوقال لـ القدس العربى حت    ) معاريف(

 حاله بسبب التعنت االسرائيلي، وما يتم فى رأيى هو اطالق بالونات اختبار لجـس               ىيزال الموضوع عل  
  . النبض ال اكثر وال اقل

ومن غزة قال فوزى برهوم الناطق باسم حماس لـ القدس العربى ال يوجد أى تقدم طرأ علـى صـفقة                    
الكالم الذى نفاه بالمطلق فبركة اعالميـة مـن قبـل االحـتالل             واعتبر برهوم ان هذا      . بالمطلق التبادل

  .اإلسرائيلي، يهدفون من خالله لالستفادة منه لجمع معلومات استخباراتية 
  ٢١/١٢/٢٠٠٧القدس العربى 

  
   هى من أبطل صفقة إطالق شاليط"إسرائيل": "لجان المقاومة" .٢١

قاومة الشعبية احد الفصائل التى شـاركت فـى         أكد أبو مجاهد الناطق الرسمى باسم لجان الم       : ألفت حداد 
اسر شاليط، فى تصريحات له ان مصر لم تبلغهم رسميا بعد بتفعيل دور الوساطة، بخصوص الجنـدى                 

" معـاريف "واعتبر ابو مجاهد فى تصريحات له ان ال جديد فـى مـا كـشفته صـحيفة         .األسير شاليط 
ؤول ملف الجنود المخطوفين فى وزارة الدفاع       مس"االسرائيلية امس، حول عرض تقدم به عوفر ديكيل،         

بنقل شاليط الى مصر، مقابل االفراج عن اسرى، ثم ينقل بعدها الى اسرائيل، بالتزامن مـع                " االسرائيلية
وحسب ابو مجاهد، فان رفـض      ". هذا نفس العرض السابق   "وقال ابو مجاهد    . اخالء سبيل اسرى آخرين   

  .دمت بها الفصائل أبطَل الصفقة آنذاكاسرائيل اطالق سراح االسماء التى تق
  ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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   إال بعد العودة عن االنقالب "حماس"حوار مع  ال: زكريا اآلغا .٢٢
زكريا اآلغا عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر           .أكد د : محمد بشير ،  عبد القادر فارس   -غزة  

ستعدة للحوار مع حماس فى اللحظـة التـى         الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحركة م        
تعلن فيها عن تراجعها عن انقالبها العسكري، وإعادة المقرات والمؤسسات للسلطة الوطنية، مشيرا إلـى               
أن إسرائيل تستغل حالة االنقسام الفلسطينى للقيام بالمزيد من العدوان على غزة، والمزيد مـن تعزيـز                 

ـ     .االستيطان فى الضفة الغربية والقدس     أن حماس بعـد االنقـالب      " عكاظ" وقال فى تصريحات خاصة ل
اتخذت سياسة خاطئة تجاه فتح اعتمدت على مالحقة أبناء الحركة واعتقالهم ومداهمة مقراتها مما يـشير                
إلى أن حماس تعتبر أن فتح حركة محظورة ورغم الجهود التى تقوم بها بعض القوى الفلـسطينية فـان                   

 . الت ألبناء الحركةحماس تواصل حملة االعتقا
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧عكاظ 

  
  " إسرائيل"تدعو لوقف اللقاءات مع " التشريعي"و" الشعبية"و" حماس" .٢٣

والجبهة الشعبية ورئاسة المجلس التشريعي، مطالبتها الرئيس محمود عباس         " حماس"جددت حركة   : غزة
 المتـصاعد ضـد الـشعب       مع الدولة العبرية، فى ظل العـدوان      " المفاوضات العبثية "بوقف ما وصفتها    

  .معها، طالما استمر العدوان" هدنة"ل" إسرائيليين"ضمنا دعوة وزيرين " حماس"الفلسطيني، بينما رفضت 
ترجمـة عمليـة لتفاهمـات أنـابولس        "على قطاع غزة،    " اإلسرائيلي"العدوان  " حماس"واعتبرت حركة   

ة السلطة الفلسطينية فى رام اهللا إلى       قياد"، ودعت على لسان المتحدث باسمها سامى أبو زهري،          "وباريس
، فيما طالبت الدول العربية بالخروج عن صمتها والوقوف عند مسؤوليتها           "التوقف عن المفاوضات فوراً   

وجددت الجبهة الشعبية دعوتها لعودة الحوار الـداخلى وتوحيـد          . إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني     
ال سيما فى ظل تواصل العدوان والجرائم والمجازر اليوميـة،          الساحة الفلسطينية فى مواجهة االحتالل،      

تجـاه  " الـصمت العربـي   "ودانت الجبهة فـى بيـان       . والمخاطر الجدية التى تحدق بالقضية الفلسطينية     
الممنهجة، داعية إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية من         " اإلسرائيلية"االعتداءات المتواصلة والخطط    

ة االحتالل ووقف التطبيع معها من أجل وقف العدوان والحـصار علـى الـشعب               أجل الضغط على دول   
  .الفلسطينى ومصادرة أراضيه

أحمد بحر، العدوان الـصهيونى نتاجـا للمـؤتمرات         . بدوره، اعتبر رئيس المجلس التشريعى باإلنابة د      
  ".الفلسطينيمتجاهال معاناة الشعب "التى شارك فيها عباس " باريس"و" انابولس"االنهزامية فى 

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  عباسللتراجع عن حسمها العسكرى وتسليم المقار األمنية إلى " حماس"تدعو " الشعبية" .٢٤

دعت الجبهة الشعبية الى اعادة االعتبار للوحدة الوطنية ودور منظمة التحرير، استناداً             :حسن عبد الجواد  
ركة حماس بالعودة عن حسمها العـسكري، وتـسليم المقـار           لوثيقة األسرى واتفاق القاهرة، وطالبت ح     

  ".ابو مازن"والمؤسسات والدوائر الرسمية الى الرئيس محمود عباس 
  فى الـضفة الغربيـة،     جاء ذلك خالل مهرجان جماهيرى نظمته الجبهة فى قاعة الفينيق بمخيم الدهيشة           

ى والفـصائل واالحـزاب الوطنيـة       إحياء لذكرى انطالقتها االربعين، بحضور ممثلى وفعاليـات القـو         
  .واإلسالمية

  ١٩/١٢/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 
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   ما لم تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف"حماس" يرفض التفاوض مع أولمرت .٢٥
 فـي هـذه    " حمـاس "التفاوض مع   نفت رئاسة الحكومة االسرائيلية ان تكون اسرائيل تدرس         ): وكاالت(

 العامة عن المسؤولين اإلسرائيليين في مكتب اولمرت ان األنباء التي           ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية  . المرحلة
ال اساس لها من الصحة، وكل تغيير في توجه إسرائيل حيـال            "ترددت حول موافقة إسرائيل على الهدنة       

  ".حماس سيكون بعد موافقة الحركة على االعتراف بشروط الرباعية الدولية
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧المستقبل 

  
  تكثيف الهجمات على غزة ويدعو اإلسرائيليين إلى اليقظة تحسباً لردودباراك يتوعد ب .٢٦

تباهى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي وغيرهما من :  أسعد تلحمي -الناصرة 
التي حققها الجيش في عدوانه على  "النتائج غير العادية"المسؤولين العسكريين في الدولة العبرية بـ 

 الحكومة اإلسرائيلية والمؤسسة األمنية أنها المستهدفة أساساً في دتأكواع غزة في اليومين األخيرين قط
العملية العسكرية التصعيدية الحالية، متوعدين بمواصلتها بكثافة حتى وقف استهداف البلدات 

راك في أعقاب لقائه وأعرب با .والمستوطنات اليهودية المحاذية للقطاع بالقذائف الصاروخية الفلسطينية
في مكتبه في تل أبيب الموفد األمني األميركي الخاص للشرق األوسط الجنرال المتقاعد جيمس جونز 

". أن تتواصل العمليات الناجحة التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي ضد اإلرهاب في قطاع غزة"عن أمله في 
 .لسطينيين على العمليات العسكرية اإلسرائيليةودعا اإلسرائيليين إلى اليقظة تحسباً لردود محتملة من الف

وأطلع باراك ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
عاموس يادلين وسائر قادة هيئة أركان الجيش الذين شاركوا في االجتماع، الموفد األميركي الجديد على 

وأشارت مصادر صحافية . ارات اإلسرائيلية المتواصلة على القطاعالتطورات األخيرة المتعلقة بالغ
إسرائيلية إلى أن باراك وجونز عرضا مصالح إسرائيل األمنية، كما تناول االجتماع أيضاً مختلف 
القضايا اإلقليمية السياسية واألمنية وبحث في سبل التعاون بين إسرائيل والموفد األميركي، المكلف من 

ة األميركية كوندوليزا رايس الوقوف عن كثب على إيفاء كل من إسرائيل والسلطة وزيرة الخارجي
وأشارت إلى . الفلسطينية بتعهداتهما في خريطة الطريق الدولية، والمساهمة في وضع خطة أمنية إقليمية

  .أن باراك اجتمع الحقاً على انفراد بالموفد األميركي الخاص
  ١٩/١٢/٢٠٠٧ الحياة

  
  ن البناء االستيطاني شمال القدسبويم يتراجع ع .٢٧

 االف وحـدة  ١٠لندن ـ تراجع وزير السكان االسرائيلي زئيف بويم عن فكرة بناء حي استيطاني يضم  
وقال بويم الذي لقي معارضة من مكتب رئيس الوزراء ونائب          . سكنية بين القدس المحتلة ومدينة رام اهللا      

واضاف بويم، وهـو    ". ء االستيطاني في القدس الشرقية    لم اكن انوي مواصلة خطة البنا     "رئيس الوزراء،   
، لكنه لم يقل ذلك اول مـن امـس          "رفضت خطة بناء الحي عندما عرض علي      "من حزب كديما الحاكم،     

ليس هناك خطـط لبنـاء حـي        "واصدر مكتب بويم بيانا قال فيه        . وسائل االعالم  ىخالل تصريحاته ال  
متحدث باسمه ان الخطة لبناء الحي في عطيروت، كانـت  وقال ". يهودي في منطقة عطيروت في القدس     

واحدة من عدة خيارات عرضت على بويم بعد ان طلب من سلطة االراضي في الحكومة، تحديد مواقـع            
  ".البناء المحتملة

  ٢١/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  نائب أولمرت يدرس منح تعويض مالي مقابل إجالء مستوطني الضفة .٢٨
ن القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامـون، يـدرس احتمـاالت مـصادقة              إ "هآرتس"قالت صحيفة   

الكنيست على قانون يتيح للمستوطنين شرقي جدار الفصل في الضفة الغربية، أن يخلوا منازلهم مقابـل                
كما يدرس رامون التكلفة المتوقعة لتطبيق مثل هذا القانون، الذي سيشمل عـشرات آالف              . تعويض مالي 
فإن هذه الدراسة تجري بمعرفـة وبموافقـة رئـيس          "هآرتس"وحسب   .شرقي جدار الفصل  المستوطنين  

الحكومة االسرائيلية، إيهود أولمرت، وذلك بهدف عرض القانون على التصويت بالقراءة األولـى قبـل               
المقبل، في حال تبين أن الظروف تتيح ذلك من النواحي          ) آذار(انتهاء الدورة الشتوية للكنيست في مارس       

  .لبرلمانية واالئتالفية والسياسية واألمنية والماليةا
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   وموفاز يؤّيدان التوصل إلى هدنة مع حماسإليعزربن  .٢٩

أيد وزيران إسرائيليان التوصل إلى هدنة مع حماس في حال تقديمها ما وصفاه باالقتراح الجدي الجـدير                
إذا وردنا عرض هدنة جـديا مـن        "ب كاديما شاؤول موفاز     وقال وزير النقل والعضو بحز     .بالمصداقية

سياسية طالما لـم تعتـرف   " مفاوضات مباشرة"لكنه استبعد إجراء    ".حماس، أعتقد أن علينا درسه بجدية     
تبدي مؤشرات  "ورأى الوزير أن حماس      .الحركة بإسرائيل، مشيرا إلمكانية إجراء اتصاالت عبر مصر       

ـُفرض عليـه       على خلفية العمليات العس   " تعب واتفـق مـع     .كرية اإلسرائيلية بالقطاع، والحصار الذي ي
موفاز وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعازر وهو عضو أيضا بـالوزارة األمنيـة المـصغرة لـرئيس                  

 ".إذا وصلنا أي عرض جدي على الطاولة فسأدخل في مفاوضات         "الحكومة إيهود أولمرت مشيرا إلى أنه       
إذا قدمت حماس اقتراحا جديا بوقف اإلرهاب وتهريب األسلحة ومناقشة قـضية    "نه  وأوضح بن إليعازر أ   
كما اعتبر أن العرض يجـب أن        .سيوافق عليه " شخصيا"المخطوف في غزة فإنه     " الجندي جلعاد شاليط  

يتضمن وقفا كامال إلطالق الصواريخ ووقف تهريب األسلحة عبر أنفاق مع مصر، واسـتئناف فـوري                
  . المباشرة التي تقودها القاهرة لإلفراج عن الجندي األسيرللمفاوضات غير

  ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   منزل أولمرت سرا تحسبا من هجمات بأسلحة غير تقليديةتحصين .٣٠

، الخميس، عن عملية تحصين منزل رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية،           "يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   
وتحت مراقبة جهاز األمـن العـام       . لحة غير تقليدية  إيهود أولمرت، بشكل سري، تحسبا من هجمات بأس       

ونقل عن مدير عام    . ، جعلت جدران المنزل أكثر سمكا، وتم تركيب أجهزة لعزل مواد كيماوية           )الشاباك(
لشركة تعمل في مجال التحصين والحماية إنه كان هناك اهتمام بالمصافي الهوائية التـي تـستخدم فـي                  

وكتبـت   ".غرفـة آمنـة   " الحكومة فقد ادعى أن الحديث هو عن إقامة          أما مكتب رئيس  . المالجئ الذرية 
الصحيفة أنه تم في األسابيع األخيرة، بشكل سري، إقامة ملجأ جديد في منزل رئيس الحكومة في القدس                 

ونقلت عـن مـصادر      .الغربية، والذي يفترض أن يوفر الحماية لسكان المبنى من األسلحة غير التقليدية           
ألربعاء، أن الملجأ يفترض أن يوفر الحماية ليس فقط من المواد القتالية الكيماوية، وإنمـا               حكومية قولها ا  

  . توفير الحماية بشكل جزئي من هجمات نووية
  ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  توصية باتفاقية دفاع مشترك: إسرائيل قبل نهاية والية بوش .٣١

 الـشمالية فـي وزارة الخارجيـة        امس ان نائب المدير العام لـدائرة اميركـا         "هآرتس"ذكرت صحيفة   
االسرائيلية يورام بن زئيف، أوصى بوجوب استغالل الفترة القصيرة المتبقية من والية الرئيس األميركي              
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وكانت الخالفات على أشدها، منذ سنوات، بـين        . جورج بوش، إلبرام اتفاقية دفاع مشترك بين الدولتين       
 ممن يرون أنها تقيد الحرية العسكرية لتـل أبيـب فـي             مؤيدي اتفاقية مماثلة ومعارضيها في إسرائيل،     

على اسرائيل أن تحاول حـث التوقيـع        "وأوصى بن زئيف وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بأن          . محيطها
، معتبرا أن الهدف المركزي لحلف دفاعي       "على حلف دفاعي مع الواليات المتحدة قبل إنهاء والية بوش         

  .يال التهديد االيرانيمماثل، هو خلق ردع أكثر أهمية ح
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧السفير    

 
  اتفاق اسرائيلي روسي اللغاء التأشيرات بين البلدين  .٣٢

اعلنت الحكومة االسرائيلية الخميس ان اسرائيل وروسيا قررتـا اعفـاء مـواطني             : )ا ف ب   (-القدس  
ارة الخارجية اري ميكل    واعلن الناطق باسم وز    .البلدين من التأشيرات لتشجيع السياحة في الدولة العبرية       

لوكالة فرانس برس نتوقع اال يحتاج المواطنون االسرائيليون المتوجهون الي روسيا والمواطنون الروس             
 اتفاق في وقت سـابق      ىواوضح ان البلدين توصال ال     . اسرائيل لتأشيرات الصيف المقبل    ىالمتوجهون ال 

 موسكو، مضيفا ان وزارتي البلـدين       ىئيلي ال من االسبوع الجاري خالل زيارة قام بها وفد قنصلي اسرا         
واكد ميكل ان الحكومة االسرائيلية لم تصادق بعد علي         ). يناير(ستعلنان رسميا االتفاق في كانون الثاني       

   .االتفاق وهو ما ستفعله الحقا
  ٢١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  قلق إسرائيلي من تعاون سالحي البحرية الروسي والسوري .٣٣

، عن قلقه من الحضور الروسي والتعاون       "ع"طول الغواصات في الجيش اإلسرائيلي، العقيد       عبر قائد أس  
الواقـع اآلخـذ    "المتوقع بين سالحي البحرية الروسي والسوري، موضحاً أن الجيش اإلسرائيلي يتـابع             

عـامير  وأكد مراسل القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي         ".بالتطور في حوض البحر األبيض المتوسط     
أسطول الغواصات سيضطر الى مواجهة التهديد الجديد       "بار شالوم، بعد لقاء نادر مع قائد األسطول، أن          

على النشاط البحري اإلسرائيلي في البحر المتوسط، المتمثل بوجود غواصات روسية كجزء من التعاون              
راتيجي ال يمكن تعرضـه     أهمية الغواصات كعمق است   "ولفت المراسل أيضاً إلى أن       ". السوري  الروسي

للضربات، برزت بشكل خاص في الحرب األخيرة على لبنان، عندما تعرضت الجبهة الداخلية للهجمات،              
في أي مواجهة مع سوريا     "كما أشار الى أنه     ". حيث كان على قائمة األهداف منشآت عسكرية استراتيجية       

  ".مكثفةأو إيران، سيتعرض الداخل اإلسرائيلي لعملية إطالق صواريخ 
  ١٩/١٢/٢٠٠٧األخبار 

 
  تحّول مدن الضفة إلى حقل تجارب " إسرائيل" .٣٤

تجربة جديدة  "اإلسرائيلي"عن إجراء جيش االحتالل     "إسرائيلية"كشفت مصادر    : منتصر حمدان  -رام اهللا   
إلطالق صاروخ باتريوت المضاد للطائرات الحربية، األمر الذي يعتبره المراقبون والمحللون بأنه يـأتي   

منذ هزيمتها العسكرية في جنوب لبنان علـى يـد          "إسرائيل"ي اطار االستعدادات العسكرية التي تجريها       ف
وشركة روفائيل للتصنيع الحربي أجرتـا      "اإلسرائيلي"ووفقا لتلك المصادر فإن الجيش       .مقاتلي حزب اهللا  

ووفقـا   . ناجحة أمس األول تجربة إلطالق صاروخ باتريوت مطور مضاد للطائرات وقالت إنها تجربة           
  .فإن الصاروخ أطلق على هدف يحاكي طائرة معادية اخترقت المجال الجوي " اإلسرائيلية"للمصادر 

  ٢١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   إعالمية في الكيان حول كيفية مواجهة الطوارئحملة .٣٥

ستطلق األسـبوع   "رائيليةاإلس"ذكرت اإلذاعة العبرية، أمس، أن ما تسمى قيادة الجبهة الداخلية            )أ.ب.د(
وسيتم خالل حـوالي    . الحالي حملة إعالمية لتوعية الجمهور حول كيفية التصرف أثناء أوقات الطوارئ          

ثالثة أسابيع عرض توجيهات عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة حول إمكانيـات الوقايـة،               
إن الحـديث ال    "إسـرائيلية "ية  وقالت مصادر عـسكر   . وستوزع على الجمهور كراسات إرشادية مفصلة     

يتناول زيادة حالة التأهب أو عن أي إنذار استثنائي وأن هذه الحملة تهدف إلى تزويد الجمهور بالوسائل                 
  .     الالزمة لمواجهة حاالت قصوى محتملة

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
 

   يتستر على جرائم جنودهالحتاللا .٣٦
رير جديد أصدرته جمعية حقوقية إسرائيلية، أن الجيش اإلسرائيلي         أظهر تق :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

ال يتعامل بجدية مع الشكاوى التي تقدم ضد عناصره في أعقاب جرائم يرتكبونها ضد الفلسطينيين فـي                 
، فإنه منذ خريـف     )توجد محاسبة " (يش دين "ووفق تقرير جمعية     .الضفة الغربية المحتلة، ويتستر عليها    

 بدء العدوان اإلسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى اليـوم، تلقـت وحـدة                ، مع ٢٠٠٠العام  
 الئحة اتهام   ١١٨ شكوى ضد جنوده ، إال أنها لم تقدم سوى           ١٠٩١التحقيق الخاصة في جيش االحتالل،      

 منها أحكاما، وهي في جميع االحوال تكون أحكاما صورية في غالبيتها الساحقة جـدا،        ١٠١صدرت في   
   .ى في اطار السجن لبضعة ايام أو انزال رتبة عسكريةوتبق

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  غالبية سكان سديروت تفضل المغادرة بسبب الصواريخ: استطالع .٣٧

االسرائيلية أن غالبية سكان بلـدة    "يديعوت أحرونوت "بين استطالع أجرته صحيفة     : كفاح زبون : رام اهللا   
 للقصف الصاروخي من قطاع غزة، تفضل مغادرة المدينة، وهي على           سديروت االسرائيلية التي تتعرض   

 .قناعة بأن الحكومة فشلت في توفير الحماية للمدينة وسكانها، عالوة على تدهور الوضع النفسي للغالبية              
% ٦٤وردا على سؤال حول القبول بمغادرة المنطقة، بسبب الصواريخ، لو توفرت اإلمكانية لذلك، قـال                

% ٥٧وكشف  . في المستوطنات المحيطة بالقطاع   % ٢٥دة إنهم سيغادرون المنطقة، مقابل      من سكان البل  
إن أداء الحكومة في    % ٢وقال   .من المستطلعين أن أحدا من جيرانهم لم يغادر المنطقة في السنة األخيرة           

وطالـب   .قالوا إن أداءها سـيئ    % ٨٦عالمة متوسطة، مقابل    % ١٠الرد على الصواريخ جيد، ومنحها      
% ١٤الى مواصلة سياسة االغتياالت، في حين قال        % ٣٤بضرورة إعادة احتالل غزة، بينما دعا       % ٣٩

من المشاركين إنهم غير راضين عـن أداء رئـيس          % ٦٨كما قال   . إنه يجب التحدث مع حركة حماس     
ريخ، وحول التغيير في الوضع النفسي بسبب الصوا       .قالوا إنهم راضون  % ٢٤البلدية إيلي مويال، مقابل     

  .إنه وضعهم ازداد سوءا% ٧٨إنه لم يحصل أي تغيير في وضعهم النفسي، في حين قال % ٢٢قال 
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  لم تخالف قواعد القانون الدولي" قانا"مجزرة :  القضائي للحكومة الصهيونيةالمستشار .٣٨

، "فينـوغراد " مزوز، أمام لجنـة      دافع المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، مناحيم       -القدس المحتلة   
، عـن مجـزرة     ٢٠٠٦التي حققت في نتائج الحرب التي شنها الجيش الصهيوني على لبنان في صيف              

وجاء في إفادة مزوز التي      . ، التي ارتكبها جيش االحتالل وراح ضحيتها عشرات المدنيين اللبنانيين         "قانا"
الف قواعد القانون الدولي عندما شنت الغارة علـى         إسرائيل لم تخ  "نشرت في وسائل اإلعالم العبرية أن       
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 .  لبنانياً معظمهـم أطفـال ونـساء       ٦٠، وراح ضحيتها أكثر من      "٢٠٠٦تموز  /  يوليو ٣٠بلدة قانا يوم    
نفذت بناءاً معلومات كانت متوفرة لـدى       " قانا"وادعى المستشار القضائي أن الغارة الصهيونية على بلدة         

  . القانون الدولي، حسب زعمهمتخذي القرار ووفقاً لقواعد
  ٢١/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  غالبية اإلسرائيليين مع إسقاط حكم حماس في غزة: استطالع .٣٩

استنادا الى استطالع نشره صوت اسرائيل باللغة العبرية، فان غالبية الجمهور االسـرائيلي لـم           : رام اهللا 
مـن   % ٤٦واظهر االستطالع ان  . على مواجهة الصواريخ  يعد يتقبل فشل القدرة العسكرية االسرائيلية       

% ٣٧الجمهور االسرائيلي ال يرى ان عملية اجتياح اسرائيلي للقطاع ستحل مشكلة الصواريخ ، مقابـل                
ومع ذلك، فان غالبية كبيرة من الجمهور االسرائيلي طالبت الجيش بـأن يـسارع       . يعتقدون بنجاح االمر  

وردا على سؤال ما اذا كـان        .عادة حكم السلطة بقيادة ابو مازن هناك      لهدم حكم حماس في قطاع غزة وإ      
مـن  % ٢٦بـنعم، فيمـا قـال    % ٦٢يؤيد االسرائيليون ان يقوم جيشهم باإلطاحة بحكم حماس اجـاب          

  .االسرائيليين إن بقاء حكومة هنية مقبولة لديهم
  ٢١/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

 
  قاطعه ٍإن عقد ال تحبذ مؤتمر موسكو للسالم ولن تإسرائيل .٤٠

إن إسرائيل تعارض عقد مؤتمر السالم الذي       " "معاريف"قالت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة      : رام اهللا 
وحـسب  ". تعمل روسيا على تنظيمه في موسكو خالل الشهور القريبة، كاسـتمرار لمـؤتمر أنـابولس              

لى المفاوضات الثنائيـة مـع      المصادر فان السبب الرئيسي لمعارضة اسرائيل، هو الرغبة في التركيز ع          
الفلسطينيين، وعدم االنجرار الى منزلق البدء بمفاوضات حول قضايا أخرى، مثل سورية ولبنـان فـي                

ورغم ذلك، ففي حال عقد مثل هذا المؤتمر، فإن إسرائيل سوف           "وأضافت المصادر، أنه     ".الفترة الحالية 
طلع األسبوع الجاري إلى سلسلة من الخطوات       وعلم أن إسرائيل بادرت في م     ". تضطر إلى المشاركة فيه   

الدبلوماسية الهادئة، خالل مناقشات الرباعية الدولية في باريس، من أجل منع أي ذكر لمؤتمر موسكو في                
  . البيان الختامي للرباعية

  ٢١/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  تجاه تقرير حقوق اإلنسان" اإلسرائيلية"بركة يدين الالمباالة  .٤١

، إن عدم االكتراث والالمباالة بنتـائج تقريـر   "محمد بركة"الكنيست  قال عضو: ن أبو وردة أمي-نابلس  
حقوق اإلنسان الصادر في األسبوع الماضي، يؤكد استفحال العنصرية ضـد المـواطنين العـرب هـو                 

، وهـو  "اإلسـرائيلية "جاء هذا خالل بحث الكنيست لتقرير جمعية حقوق المـواطن    .عنصرية بحد ذاتها  
وقال بركة، إن هناك من مر من أمام المعطيات الخطيـرة، التـي              .حث الذي بادر له بركة وآخرون     الب

   .جاءت لتوثق حقيقة نلمسها على أرض الواقع يوميا، ولم نر رد فعل رسمياً على هذه المعطيات
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ربةؤسسة األقصى تحذر من مواصلة إسرائيل هدم طريق باب المغام .٤٢

استنكرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية قرار الحكومة اإلسرائيلية بمواصلة : القدس
بمثابة قرار بمواصلة هدم أجزاء من المسجد األقصى، ه واعتبرت. الحفريات األثرية في باب المغاربة

لخطر الشديد  لتهالهدم أبنيسيعرض   االقصى الذيطريق هي جزء ال يتجزأ من المسجدالمؤكدة أن 
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الحفريات اإلسرائيلية تحت المسجد وفي محيطه  أن مؤكدة في هذا السياق، .وسيؤثر على استقراره
  .القريب لم تتوقف منذ أربعين عاماً

  ١٨/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  

  مخطط إسرائيلي لتقسيم األقصى بين المسلمين واليهودالكشف عن  .٤٣
عمار المقدسات اإلسالمية، النقاب عن نيـة       صى إل الشيخ علي أبو شيخة، رئيس مؤسسة األق       كشف: لندن

السلطات اإلسرائيلية تنفيذ مشروع جديد، يتم من خالله تقسيم المسجد األقصى المبارك، وذلك في إطـار                
حفر نفق جديد من المـصلى      من خالل   يجري  وأوضح أن ذلك    . وضع اليد عليه كأمر واقع على األرض      
إلى المسجد األقصى مباشرة، مشيراً إلى أنه قد تم رصد المبـالغ            المرواني يتيح دخول اليهود من خالله       

  .الالزمة لتنفيذ هذا المشروع
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  من السيطرة االسرائيليةاستغاثة من القدس لحماية المدينة المقدسة  .٤٤

ـ            : رام اهللا  سن خـاطر،   وجه االمين للعام للجبهة االسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسـات، ح
استغاثة لألمة االسالمية والعربية للدفاع عن المسجد االقصى ومجابهة ما تتعرض له المقدسات االسالمية              
والمسيحية في القدس المحتلة من جانب سلطات االحتالل والجماعات اليهودية اإلرهابية التي تعمل ليـل               

األمة التـي ال يحركهـا       االستغاثة، أن     وقد جاء في   .إلحكام قبضتها على المدينة والمس بمقدساتها      نهار
  .سقوط باب النبي محمد لن يحركها سقوط باب االسباط

  ٢٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  السلطات اإلسرائيلية زادت معدالت االستيطان ومصادرة األراضي في القدس: تقرير حقوقي .٤٥
 أن سلطات ،طينيين في القدسالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسلأكد تقرير  :لقدس المحتلةا 

االحتالل اإلسرائيلية اقترفت مزيدا من االنتهاكات في األراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة 
أن أبرز هذه االنتهاكات خالل شهر تشرين ثاني الماضي، تمثلت في مصادرة  وبين .القدس المحتلة

األراضي، والتوسع االستيطاني، وبناء جدار الفصل العنصري، وما تبع ذلك من قرار للمحكمة العليا 
 عائلة عربية من قرية النبي صموئيل، وإغالق المدخل الغربي لقرية الجيب، ١٢اإلسرائيلية بتهجير 

قيام أصحاب عمل إسرائيليين في منطقة معالي أدوميم والخان األحمر إضافة إلى  .القدسشمال غرب 
 عامالً فلسطينياً من منطقة أريحا، وفرض طوق مشدد على القدس، وقطع مياه ٤٥الصناعية بفصل 

كما رصد التقرير قيام مستوطنين وممثلين عن أحزاب اليمين  .الشرب عن قرى شمال غرب المدينة
يلي المتطرف، وأعضاء في البرلمان بجولة شملت أنفاق شقتها سلطة اآلثار اإلسرائيلية سراً اإلسرائ

المسجد األقصى،  وبقايا آثار أموية وعثمانية في منطقة سلوان وحائط البراق، وكذلك اقتحام رافي ايتان
 بأن ،لمحتلةودعا االئتالف إسرائيل بصفتها القوة ا .تحت حماية قوات من الشرطة والقوات الخاصة

، وأن تفكك الهيكل اإلنشائي القائم ٦٧توقف على الفور أعمال بناء الجدار في األراضي المحتلة عام 
كما دعا السلطة الفلسطينية إلى  .هناك، وتبطل مفعول القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به

إلى هيئات األمم المتحدة   العدل الدوليةرفع الرأي االستشاري الخاص بجدار الفصل، الصادر عن محكمة
  .وخاصة الجمعية العمومية ومجلس األمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه

  ١٩/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
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  أوراق السالم بيد إسرائيل :  لمناسبة توجيهه رسالة الميالدالبطريرك صّباح .٤٦
ن أسبة توجيهه رسالة المـيالد،       اعتبر بطريرك القدس للطائفة الالتينية ميشال صباح، أمس لمنا         :ب.ف.ا

القوي الذي لديه كل شـيء والـذي يفـرض    مضيفا بالقول أن تملك أوراق السالم في المنطقة،      إسرائيل
فـي    وأكـد .االحتالل على الطرف اآلخر، من واجبه تأمين العدالة للجميع والتحلي بالشجاعة للقيام بذلك  

األرض ملك الديانات الـثالث مـن       ، معتبرا أن     ديني  فكرة دولة إسرائيلية ذات طابع     هرفضهذا السياق،   
  .دون استثناء أي ديانة

  ٢١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  توجه رسائل لمسؤولين أوروبيينغزة اللجنة الشعبية لمواجهة حصار  .٤٧
وجه جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رسائل لوزيري خارجية فرنسا            : ألفت حداد 
 شرح خاللها الوضع القائم فـي قطـاع غـزة بـسبب الحـصار             ، وموفد الرباعية توني بلير    ،جوالنروي

 االحـتالل   حمـال  م .دمر لالقتـصاد الفلـسطيني    مالوضع كارثي، و  أن   إلى    مشيرا .اإلسرائيلي الشامل 
اإلسرائيلي مسئولية الحصار، داعياً المسئولين األوروبيين لبذل الجهود الضاغطة على حكومة االحـتالل             

  .ألنه يتناقض مع كل القوانين الدولية واإلنسانيةه، فكل
  ١٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "أغيثوا غزة" إغاثية وفضائية فلسطينية يطلقون حملة مؤسسات .٤٨

بهدف جمع  ،  أطلقت مؤسسات إغاثية وجمعيات فلسطينية بالتعاون مع فضائية األقصى حملة إغاثة          : غزة
ل اإلسرائيلية إدخال المواد الغذائية والسلع األساسية لهـم         التبرعات لسكان غزة الذين تمنع سلطة االحتال      
  .قطاعالمنذ ستة أشهر، وتغلق جميع معابر المؤدية إلى 

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  

  ازين تتوعد بالثأر من أولمرت وباراك  رالح ماجد الشهيدابنة  .٤٩
أولمرت  استشهد مؤخرا،     الحرازين الذي   ماجد ابنة القيادي في سرايا القدس    ازين  رخولة الح حذرت  : غزة

 والد الشهيد أسامة    فيما أكد  . والدها كون أول من سينفذ عملية استشهادية انتقاما لروح       ست ، من أنها  وباراك
مستعد لتقديم نفسه وابنه الرابع في سبيل     أنه  ،   الذي استشهد ثالثة من أبنائه     كتائب شهداء القدس  من  ياسين  
تي تحدثت بدورها عن استعدادها لتقديم روحهـا وروح كـل            زوجته بخنساء فلسطين وال    اصفاو. الوطن

  . أبنائها في سبيل تحرير القدس
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
   مصورين صحفيين بنيران قوات االحتاللإصابة: غزة .٥٠

 وفضائية وكالة رويترز لألبناءيعمالن لدى مصوران صحفيان ) ٢٠/١٢(أصيب يوم الخميس : غزة
ات االحتالل اإلسرائيلية أثناء تغطيتهم لتوغل عسكري في قرية المصدر ومخيم بنيران قواالقصى، 
 استهداف ،استنكر النائب فتحي حماد رئيس شبكة األقصى اإلعالميةقد و .وسط قطاع غزة المغازي

 ودعا المؤسسات الحقوقية والمعنية في الدفاع عن الصحفيين ،قوات االحتالل للصحفيين الفلسطينيين
  .للتدخل

  ٢٠/١٢/٢٠٠٧ دس برسق
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   ضد الجدار االسرائيلي سبعة جرحى في مسيرة بلعين األسبوعية .٥١
إلسـرائيليين،  ا مجموعة من المتضامنين الـدوليين و      ةشاركبمخرج اهالي قرية بلعين في مسيرة حاشدة        

افة  إلى الوحدة الوطنية في ظل األعياد اإلسالمية والمسيحية، ورفع الحصارعن غزة، باإلض            ا خاللها عود
الى دعوة الشعب كافة للوقوف في وجه المخطط الصهيوني الداعي إلى تهويـد القـدس ومحاصـرتها                 

االحتالل غربي القرية، بادر جنود     الذي تقيمه اسرائيل    جدار  الإلى  ولدى وصول المسيرة    . بالمستوطنات
إصـابة العـشرات   باطالق القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مما أدى إلى  

أعلن اإلحتالل من جهتـه، أن أحـد   ، فيما باالختناق، وإصابة سبعة متظاهرين بينهم متضامنان أمريكيان  
  .أفراد جيشه قد أصيب بما وصفه جراحا خفيفة في المواجهات مع المتظاهرين

  ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   يقمع تظاهرة ضد الجدار قرب بيت لحم  االسرائيلياالحتالل .٥٢
تظاهر عشرات الفلسطينيين يساندهم دعاة سالم اسرائيليون ومتضامنون اجانب في          :  ا ف ب   -بيت لحم   

 .جنوب الضفة الغربية امس ضد الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في قرية ام سلمونة قرب بيت لحـم                 
تم اعتقال احد دعاة السالم وخمـسة متظـاهرين، بعـد ان تعرضـوا              قد  نه  أوذكرت مصادر المنظمين    

ن أ  اسـرائيلي،  قال متحـدث عـسكري    من جهته   و. ضرب من طرف جنود حرس الحدود االسرائيلي      لل
  .نه تم استجواب عدد من المشاركين فيها قبل اخالء سبيلهمأ و،التظاهرة اتسمت بالفوضى

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

   يبكّي الحجر  في سجون االحتاللوضع األسيرات:  محررة فلسطينيةأسيرة .٥٣
ن الظروف التي تعيـشها     أ المحررة أسماء صالح،      الفلسطينية كشفت األسيرة  :صر حمدان  منت -رام اهللا   

االسيرات داخل األسر بالغة الصعوبة خاصة في ظل تعمد إدارة السجن إخضاعهن للتفتيش والتعري أمام               
 وضع االسيرات فـي    ولفتت إلى أن     . اثناء الخروج والعودة من جلسات المحكمة       االسرائيليات المجندات

سجن تلموند يجعل الحجر يبكي دماً، االمر الذي يحتم على كافة القوى والمسؤولين التحرك العاجل النقاذ                
عدد االسيرات في سـجون االحـتالل        فيما تجدر االشارة في هذا السياق أن         .حياتهن من بطش االحتالل   

در رسمية فـي نـادي       حسب ما أكدته مصا    ، أسيرة ٩٠إطالق سراح االسيرة أسماء قرابة      بات يبلغ بعد    
  .األسير

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   وإبعاده عن المناكفات السياسية الفلسطيني على استقالل النظام اإلحصائي يؤكدشبانة .٥٤
  السكانيأن الجهاز والفريق الوطني للتعداد، أعلن لؤي شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني: رام اهللا

وأكد أن .  اإلحصائي وإبعاده عن التداعيات والمناكفات السياسيةاستطاع الحفاظ على استقالل النظام
رفض الفريق الوطني للتعداد التعامل مع اللجنة التي شكلتها الحكومة المقالة بني على أساس مهني بحت، 

إلى ذلك  .حيث أن ذلك شكل سابقة في التاريخ اإلحصائي الفلسطيني، قد تهدد استقاللية الجهاز وعمله
، وسيكون إعالن النتاج األولية للتعداد في ١٠/١/٢٠٠٨قع أن ينتهي جمع البيانات ميدانياً قبل من المتوف

  .٢٠٠٨ وإعالن النتائج النهائية في تشرين أول ٢٠٠٨النصف األول من آذار 
  ١٩/١٢/٢٠٠٧ الجديدة الحياة
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  استئناف التعداد السكاني في غزةيعلن  االحصاء المركزي جهاز .٥٥
سمحت باستئناف  أن الحكومة المقالة  اعلن جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني:ب.ف. ا-رام اهللا 

ن أجهاز  وأوضح ال.عملية التعداد السكاني في قطاع غزة بعد ان كانت منعت ذلك بداية الشهر الحالي
  .جاء نتيجة تدخل جهات دولية ومحلية، ومنها صندوق االمم المتحدة للسكان حظرالرفع 

  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الجديدةالحياة
  

   مواطن عربي في النقب من أراضيهم٦٠٠٠مخطط جديد لتجريد  .٥٦
نوبـا  ج المعينة لفحص توسيع منطقة نفوذ بئر السبع بتوسيع منطقة نفوذ المدينة              االسرائيلية قامت اللجنة 

 رغم تـوفر إمكانيـة   ذلكويأتي  . نسمة٦٠٠٠ ليشمل ذلك قرى عربية في النقب يسكنها حوالي         ،وشماال
ومما يجدر  .  بهذا التوسيع على حساب المناطق الواقعة غربي المدينة والتي تخلو من السكان تماما             للقيام
 دونم نتيجة عدة توسيعات كان أخرها       ١١٧,٥٠٠ حاليا حوالي    تبلغمساحة نفوذ مدينة بئر السبع      أن   ذكره

  . مما يدل على وجود نية لسلب أراضي المواطنين العرب٢٠٠٧في تموز 
  ١٩/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   الغول الصحفي عمرصحافيون وسياسيون يطالبون حماس باإلفراج الفوري عن الكاتب .٥٧

 حركة حماس بـاإلفراج     ، في الضفة الغربية،   طالب صحافيون وسياسيون خالل اعتصام تضامني     : البيرة
عبـد   كدوا .الفوري عن الكاتب الصحافي عمر الغول، وبالكف عن التعرض للحريات الصحافية والعامة           

 االعتصام وقوفه الحازم إلى جانب الحريات الصحافية، ومع حرية الـرأي             الذي شارك في   ملوحالرحيم  
في هـذا   وأشار  . وحرية التعبير لكل كاتب وصحافي بصرف النظر عن درجة االتفاق أو االختالف معه            

 أمـا   . قتلوا خالله   صحافياً ٨٩الحالي، مبينا أن     إلى تزايد االعتداءات على الصحافيين خالل العام         السياق
 اختطاف الغول مؤشراً على الـمأزق الذي بلغته         فقد أعتبر  الـمستشار في رئاسة الوزراء جمال زقوت     

 مـن   البرغوثي رئيس تحرير الحياة الجديدة     فيما انتقد حافظ     .حماس بعدما لـم تعد تحتمل الرأي االخر      
  .ؤخراً بشدة االعالم الفصائلي والدور التحريضي الذي يلعبه مجهته،

  ١٩/١٢/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 
  

  لى تحريم االعتقال السياسي واالعتداء على الحرياتإدعوة فلسطينية  .٥٨
دعت القوى والمنظمات األهلية الفلسطينية الى تحريم االعتقال السياسي واالعتداء على الحريات            : نابلس

نما يعمل على تعميق حالة     إارسات  ن استمرار هذه المم   أوحقوق االنسان، ورأت في بيان موقع باسمائها        
 كما ال يوفر أجواء مناسبة الستعادة أجواء الحوار الوطني الذي بات ضرورياً إلنهـاء               ،الشرخ واالنقسام 

،  جراء اإلمعان في سياسة االستيطان وتهويد القـدس         الفلسطيني شعبالاألوضاع المأساوية التي يعيشها     
  .طقة معاديةواالستمرار في عزل قطاع غرة واعتباره من

  ٢٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  ! ميالد رائع وسط الحصار تتوقع بيت لحم: تحقيق .٥٩
 السيد المـسيح     تستعد بيت لحم، مهد السيد المسيح، الستقبال عشرات اآلالف من الزوار لالحتفال بميالد            

البطالة واإلجـراءات   يتوقع أن يكون رائعاً، وسط بؤس يومي تشهده المدينة نتيجة لتصاعد معدالت      الذي
أن بلدية فيكتور بطارسة    ال رئيس   في هذا الصدد أكد   و. التي تفرضها سلطات االحتالل في الضفة الغربية      

 ألف سائح هذه السنة مـا       ٤٠ إلى   ٣٠ أمل كبير في أن يبقى الوضع هادئا في المدينة، متوقعاً قدوم             هملدي
مـن   لمديرة التجارية في فندق انتركونتيننتـال      ا فيما لفتت . يوازي ضعف عدد الزوار في العام الماضي      
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ـ         ونلمسي إلى أنهم باتوا  جهتها،   تم حجزها،  قد   ٢٥٠ النتائج منذ اآلن، موضحة أن جميع غرف الفندق ال
يكفي الزائر  إال أنه   . وأن نسبة النزالء تضاعفت اثر تزايد الوافدين من الشرق األقصى وأوروبا الشرقية           

رع الرئيسية المزينة ويتوغل في األزقة حتى يجد نفسه وسط البـؤس اليـومي              أن يبتعد قليالً عن الشوا    
 في المئة، فالمدينة باتت معزولة عن القدس بفعـل          ٥٠المخيم على بيت لحم، حيث يتخطى معدل البطالة         

، فبات بعضهم يعرض مغارات خشبية يتوسطها       هاجدار الفصل العنصري، الذي ألهم أصحاب المتاجر في       
  .جدار فاصل

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧السفير 
  

   فلسطينيا٤٥ إلى  من المرضى يرتفعضحايا الحصار اإلسرائيلي لغزة .٦٠
كمـا كانـت    . مريض فلسطيني ممنوع من السفر والعالج في الخـارج        ) ٢٠/١٢(توفي الخميس   : غزة

ن ثالثة مرضى لم يتمكنوا من السفر للعالج في الخارج، توفوا جـراء             قد أعلنت قبل ذلك أ    مصادر طبية   
 ٤٥المرضى يكون ضحايا الحصار قد ارتفـع إلـى          هؤالء  وبوفاة   .ار المفروض على قطاع غزة    الحص

  .شهيدا، فيما يرقد المئات من المرضى بانتظار المصير ذاته اذا لم يسمح لهم بالسفر للعالج في الخارج
  ٢١/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
  سحفريات في إحدى بوابات القدالعّمان تطلب إيضاحات من تل أبيب حول  .٦١

قال مسؤول في الحكومة األردنية، إن بالده طلبت من نظيرتها في تل أبيب إيضاحات حول أنباء تحدثت                 
وذلك بهدف البحث عن    ) بوابة محمد (عن بدء سلطات اآلثار اإلسرائيلية في حفر نفق تحت باب المغاربة            

وزير الدولة لـشؤون    وأكدت عمان على لسان ناصر جودة،       . أحد أجزاء الهيكل اليهودي المزعوم هناك     
اإلعالم واالتصال، على خطورة الحفريات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية في تل باب المغاربة               
في المسجد األقصى، وأوضح في تصريحات صحفية أن تل أبيب نفت األنباء التي تحـدثت عـن تلـك                   

وشـدد   .نب في القدس الـشرقية    مؤكدا كذلك رفض األردن المطلق ألي خطوات أحادية الجا        ،  الحفريات
 ،انعكاسات سلبية وخطيرة على المسيرة السلمية ومفاوضات الحـل النهـائي          "على أنه لمثل هذه األعمال      

ومن شأنها أن تعكر األجواء اإليجابية التي من المفترض أن تـسود خـالل هـذه المفاوضـات بـين                    
  ".الفلسطينيين واإلسرائيليين

  ٢١/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  

  طالب بزيادة قواتها على الحدود مع غزةوت قرار الكونغرس مصر ترفض .٦٢
أعلنت مصر أمس رفـضها المطلـق لقـرار الكـونغرس           : عمر عبد الرازق ومحمود صالح    : القاهرة

 مليون دوالر من المساعدات العسكرية واالقتصادية لمصر، كما رفضت القـاهرة            ١٠٠االميركي بتعليق   
، من أية دولة، كبـرت      )المشروطيات(طني، سواء صدرت تلك     على قرارها الو  ) مشروطيات(بشدة أية   

شعب مصر  (تلك الدولة أو صغرت، ولفتت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس في القاهرة إلى ان                
وحملت وزارة الخارجية المصرية اللوبي      ).وقواه الوطنية تتمسك بحرية القرار المصري داخلياً وخارجياً       

وى لم تسمها داخل وخارج الواليات المتحدة مسؤولية إلحاق الـضرر بعالقـات             ، وق )المرتبط بإسرائيل (
   .البلدين

االميركيـة اإلسـرائيلية المـصرية      (أن مصر طلبت من خالل اللجنة الثالثية        " الشرق األوسط "وعلمت  
، المعنية بمراقبة حدود مصر مع كل من قطاع غزة وإسرائيل، زيادة عدد القوات المـصرية                )المشتركة

لى المسموح بتواجدها على خط الحدود، وتزويد هذه القوات بأدوات ومعدات تقنية حديثة تمكنها مـن                ع
رصد أعماق األرض، وكشف األنفاق، وكذلك تزويدها بسيارات حديثة تمكنها من التحرك السريع بطول              
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طلبـات  خط الحدود، إال أن إسرائيل تحفظت على الطلب المصري، فيما وعدت أميركا بـالنظر فـي ال                
  .المصرية،

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل"مصر تطالب البرلمان األوروبي بمواقف فاعلة إزاء  .٦٣

" إسـرائيل "طلبت مصر من البرلمان األوروبي إعالن موقف واضح مـن انتهـاك             ": الخليج "-القاهرة  
هائية، خصوصا فـي    القرارات الدولية وخطة خريطة الطريق وتفاهمات مؤتمر أنابولس حول التسوية الن          

ما يتعلق بعدم اإلقدام على فرض أمر واقع أو اتخاذ إجراءات من جانب واحد في مـا يتعلـق بالتوسـع           
وقالت مصادر مطلعة إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط طالب رئيس البرلمان األوروبـي               .االستيطاني

بي فاعل لدفع عملية السالم علـى       هانس جيرت بوترينج  خالل لقائهما في بروكسل قبل أيام  بدور أورو            
   .أساس احترام الشرعية الدولية

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ٢٠٠١رفضنا عرضاً لحيازة تكنولوجيا نووية عام : األسد .٦٤

 يبدو غير واقعي ألن ٢٠٠٨رأى الرئيس بشار األسد ان تحقيق السالم في الشرق االوسط عام : فيينا
. المقبل) نوفمبر(نتخابات الرئاسة التي تجري في الرابع من تشرين الثاني الواليات المتحدة ستنشغل با

) ألنها(ربما تأخر الوقت كثيراً للحديث عن السالم في العام األخير لهذه اإلدارة األميركية : "وأوضح 
  كل شيءً.أنابوليس كان مناسبة استمرت يوماً واحدا"واعتبر ان مؤتمر ". ستكون منشغلة باالنتخابات
  ".يجب التحلي بالتفاؤل مع توخي الحرص. يعتمد على جهود المتابعة

  ٢٠/١٢/٢٠٠٧ الحياة
  
   "مؤتمر باريس"ـبراون يعلن مؤتمراً دولياً في بيت لحم استكماالً ل .٦٥

أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس في لندن ان بريطانيا والواليات المتحدة             : )ب.ف.ا(
ابريل في بيت لحم بالضفة الغربية مؤتمرا دوليا للمـستثمرين فـي             /رس أو نيسان  ما /ستنظمان في آذار  

 .                          األراضي الفلسطينية، يشكل استكماال لمؤتمر المانحين في باريس
  ١٩/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"يوقع اتفاقاً للتجارة الحرة مع " ميركسور "تجمع .٦٦

بأمريكا الجنوبية،  ) الميركوسور(وقعت دول سوق الجنوب المشتركة      : د ب أ   - أوروجواي –مونتيفيديو  
أمس، مع إسرائيل اتفاقية تجارة حرة، تعد األولى من نوعها في تاريخ التكتل االقتصادي الالتيني الـذي                 

وقـع   .هيضم كال من األوروجواي و باراجوي و البرازيل و األرجنتين، و تسعى فنزويال لالنضمام إلي              
االتفاقية كل من نائب رئيس الوزراء و وزير الصناعة و التجارة اإلسرائيلي إلياهو يشاي، مـع وزراء                 

وتجدر اإلشـارة    .، والبرازيل، واألوروجوائي، والباراجوائي    التي تضم األرجنتنين   خارجية دول التجمع  
اي، استغرق التفاوض عليها أكثـر      إلى أن االتفاقية التي تم التوقيع عليها في مونتيفيديو عاصمة اوراجو          

  ).أمس(القمة النصف سنوية لدول التجمع التي تعقد اليوم  من عامين وتأتي في إطار
  ١٩/١٢/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 
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  " الثقة"إلى تعزيز " إسرائيل" تدعو الفلسطينيين وموسكو .٦٧
زيز تدابير الثقة وشدد سيرغى     إلى تع " اإلسرائيليين"دعت موسكو الفلسطينيين و   :  كريم المظفر  -موسكو  

الفروف وزير الخارجية في باريس على ضرورة تعزيز تدابير الثقة واالمتناع عن القيام بأيـة أفعـال                 
غير مقبولة أو أعماال تنكيلية جوابية وأكد على انه         " إسرائيل"أحادية الجانب سواء أكانت حاالت قصف ل      

  ".وترال يجوز السماح بتقوض المفاوضات واشتداد الت"
وشدد الوزير الروسي أيضا على أن الدعم المقدم للفلسطينيين من جانب المجتمع الدولي يجب أن يكـون                 
مبنيا على أساس متين وواضح وغير تمييزي، وأن المهمة الرئيـسية اليـوم هـي تقـديم المـساعدات                   

 الوضع في قطـاع     للفلسطينيين على أساس خلق جميع اآلليات الفعالية والشفافة لتجسيد ذلك خصوصا أن           
 .غزة يتطلب اهتماما خاصا حيث تنعكس العزلة التي يعاني منها القطاع على المواطن الفلسطيني العادي

  ١٩/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   "اإلسرائيلية"المساعدات ال يمكنها انقاذ االقتصاد الفلسطيني تحت القيود ": أوكسفام" .٦٨

نترناشونال ومقرها بريطانيا ان المانحين الذين اجتمعوا فـي         قالت جماعة اوكسفام ا   :  رويترز -بيروت  
وقـال   .باريس يوم االثنين الماضي اتفقوا علي ضخ أموال بشكل أسرع في دلو مثقوب بدال من اصالحه               

. لكن االموال وحدها ال تفي بالغرض     .. مايكل بيلي المتحدث باسم اوكسفام ال يمكنك حلها بدون االموال         
يبدو خطيرا االلتزام بتقديم أمـوال      ..  لممارسة ضغوط لحل قضايا الوصول واالنتقال      بدون ارادة سياسية  

وانمـا بقـدرتهم    .. لتنمية اقتصاد في حين ان الموانع ال تتعلق بقدرة الفلسطينيين علي أن يكونوا منتجين             
  .علي تحويل االنتاجية الي نمو اقتصادي

  ٢١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   ويطلع على األوضاع العامة فيه مخيم البارد اعأوضتفقد يوزير بريطاني  .٦٩

زار وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط كيم هاولدز، ترافقـه سـفيرة             :  سعد الياس  - بيروت
بريطانيا في لبنان فرانسيس غاي، مخيم نهر البارد، واطلع والوفد المرافق علي االوضاع العامـة فـي                 

وعرض عضو اللجنة المركزية لـ الجبهة الديمقراطية ومسؤولها فـي          . المخيم بعد عودة النازحين اليه    
الشمال اركان بدر للوفد الظروف االنسانية واالجتماعية المزرية التي يعيشها ابناء المخيم فـي الجـزء                

  .الجديد منه، مطالباً بتحرك دولي لتوفير االموال الالزمة العادة اعمار المخيم
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  "اإلسرائيلية" تدين الوحشية "الة البحر المتوسط للتعاونوك" .٧٠

دانت وكالة البحر األبيض المتوسط للتعاون الدولي الهجمة البربرية التي يتعرض لهـا الـشعب               : الرباط
التي تفننت وتتفنن في التنكيل بالشعب الفلسطيني الباسـل مـن خـالل             " "إسرائيل"الفلسطيني من جانب    

ة حقوقه، وممارسة كل أشكال التقتيل واإلجرام والترهيب فـي حـق أطفالـه        تجويعه وحصاره ومصادر  
وأكدت المنظمة ومقرها مدينة فـاس       ".ونسائه وشيوخه، ومن خالل تدمير بنيته التحتية األساسية وبيوته        

المغربية، إدانتها الشديدة للجرائم البربرية والوحشية التي تقترفها حكومة أولمـرت فـي حـق الـشعب                 
 ي األعزلالفلسطين

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  مع الفلسطينيين" تطوير التعاون"روسيا حريصة على :  السفير الفلسطينيوداعفي  .٧١
تطوير عالقات الصداقة والتعاون مع فلـسطين فـي         " أكدت موسكو حرصها على      : رائد جبر  - موسكو

سلطانوف في حفلة وداع أقامهـا علـى        لفت نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر       و". الميادين المختلفة 
الجهود الكبيرة التي بذلها عبد المـنعم فـي        "إلى أهمية   ،  شرف سفير فلسطين لدى روسيا بكر عبد المنعم       

، في إشارة إلى الوضع خالل العامين األخيرين، خصوصاً على صـعيد تـأزم              "مرحلة حرجة وحساسة  
وقال إن سفارة فلسطين لدى موسكو عملت       . الداخليةالعالقات بين السلطة وتل أبيب واألزمة الفلسطينية        

مع القيادة الروسية، وشاركت في تحـضير وإجـراء         " فتح"و  " حماس"بنشاط على ترتيب لقاءات ممثلي      
النـصائح  " فلسطينية خالل هذه الفترة، كما ساهم عبد المنعم في إعداد وثائق             -ثالثة لقاءات قمة روسية     

  ".أن إيجاد الطريق السياسي األفضل في إطار التسويةاالستشارية لقادة فلسطين في ش
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  دماء العيد وخريطة الطريق .٧٢

  ياسر الزعاترة
سالت الدماء غزيرة خالل العيد في غزة والضفة الغربية، فيما شهدت األيام العشرة التي سبقته تـصعيداً                 

مة، ال سيما كتائب القسام، وبعض المـدنيين،        ال يقل عنفاً تمثل في قتل أكثر من ثالثين من رجال المقاو           
إضافة إلى اعتقال العشرات من كوادر وقيادات الحركة في الضفة الغربية، تزامنت مع حملة اعتقـاالت                

  . نفذتها أجهزة أمن السلطة
تصعيد العيد بأيامه الثالثة ركز ضرباته على سرايا القدس التابعة لحركـة الجهـاد اإلسـالمي، والتـي        

 من رجالها وقيادتها، بينهم قائد جناحها العسكري في قطاع غزة، كمـا طـال               ١٢ما يقرب من    استشهد  
لكن الوجه اآلخر لما جرى هو التصدي البطـولي         . آخرين من رجال القسام وألوية الناصر صالح الدين       

  . من قبل قوى المقاومة لالجتياحات، والتنسيق الميداني الرائع فيما بينها
صعيد ال يبدو من اليسير القول إنه تمهيد الجتياح عسكري وشيك للقطاع،  فالقرار فـي                في قراءة هذا الت   

هذا الشأن ما يزال مستبعداً إلى حد ما، ال سيما أن التقديرات اإلسرائيلية ال تشجع على خطوة من هـذا                    
ء النوع في ظل توقعات بإمكانية وقوع خسائر كبيرة، فضالً عما يشكله االجتيـاح مـن حـرج لـشركا                  

التفاوض في حال جرى تسليم القطاع لهم من خالل عملية اجتياح شاملة تسقط حكومة حماس وتـضرب                 
  . بنيتها التحتية

في المقابل يمكن القول إن مسألة الصواريخ ما تزال، على محدودية ما تسببه من خسائر، مصدر قلـق                  
 عسكرية تتصدى لهـا، هـي       للدولة العبرية، وحين يجري رصد مئات الماليين من أجل تطوير منظومة          

التي يجري تصنيعها في ورش حدادة في غاية البساطة، فمعنى ذلك أنها ليـست عبثيـة كمـا يـذهب                    
إياهم ممن يتعاملون مع صراع قوى المقاومة مع المحتلين بمنطق الخسائر رجـالً لرجـل،               " الواقعيون"

  وبحساب المياومة،، 
الفلسطيني برمته، والذي عطله فوز حمـاس فـي         ما يجري للقطاع هو جزء من مخطط ترتيب الوضع          

االنسحاب أحـادي   (االنتخابات، وهدف المخطط هو الدولة المؤقتة، سواء في طبعتها الشارونية األصلية            
، أم في تلك الناتجة عن المرحلة الثانية من خريطة الطريق، وقد كان القطاع في الخطة األصلية                 )الجانب

إخراجه من معادلة الصراع ليغدو في سلوكه السياسي أقرب إلى دول           هو المحطة األولى، وحيث ينبغي      
  . الجوار العربي، وبعد ذلك تنقل التجربة إلى ما يتركه الجدار من الضفة الغربية

من هنا يمكن القول إن ما يجري في القطاع والضفة الغربية من مطاردة لقوى المقاومة بالقتل واالعتقال                 
لة األولى من خريطة الطريق القاضية بضرب المقاومـة وبينتهـا التحتيـة،             يمثل التطبيق العملي للمرح   
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والحديث الذي سمعناه في مؤتمر باريس حول القوة الدولية التي ستساعد السلطة في بسط األمن هو جزء                 
  . ال يتجزأ من تنفيذ االلتزامات األمنية

زة للقطاف بعد وقت ال يعرف      غزة بدورها تخضع لعملية حصار واستهداف يومي من أجل أن تكون جاه           
مداه، وال يستبعد أن يكون باإلمكان تركه على حاله حتى نهاية الدورة االنتخابية الحالية بعد عامين، لكن                 
المطاردة اليومية للمقاومة ستكون كفيلة، بحسب القناعة اإلسرائيلية، بجعل الوضع أفضل مـن مختلـف               

  . النواحي
 فلذلك حديث سنتطرق إليه غدا بعون اهللا، لكن برنامج السلطة اليـوم             لن نتحدث هنا عن أموال المانحين،     

هو تطبيق المرحلة األولى من خريطة الطريق، بصرف النظر عن مدى تطبيق اإلسرائيليين اللتزاماتهم،              
وعلى رأسها وقف االستيطان، بل إن المؤشرات ما زالت تقول إن هوس االستيطان الذي انتـشر بعـد                  

 المرة أيضاً، بدليل مشروع المستوطنة الجديدة الضخمة في القدس الشرقية، والـذي             أوسلو سيتكرر هذه  
  . أعلن عنه بعد أسابيع من توسيع مستوطنة هارحوما في ذات المدينة

هو إذن مسلسل أوسلو، من جديد، ولكن بوسائل أكثر عنفاً، وبقيادة ال تملك غير برنامج واحد لن تساوم                  
وعلى قوى المقاومة أن تكون جاهزة لـدفع الـثمن علـى            . عن النتائج على المضي فيه بصرف النظر      

  . الجبهتين معا
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  يعززان فرص فياض لخالفة عباس؟" فتح"دعم المانحين وتفاقم أزمة  .٧٣

  رشيد خشانة
) أبو مازن(عزز رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سالم فياض فرصه لخالفة الرئيس محمود عباس 

وأعطى تفاقم . م مؤتمر المانحين في باريس خطته إلنعاش األوضاع االقتصادية الفلسطينيةبعد دع
والكوادر الشابة، " الحرس القديم"وكذلك القطيعة بين " فتح"الخالفات بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة 

ويحظى فياض . بلةدفعة قوية لترجيح كفة فياض مرشحاً لخالفة عباس بعد نهاية والية األخير السنة المق
السياسي "بدعم واسع من الواليات المتحدة وأوروبا واسرائيل والبلدان العربية المعتدلة، ويوصف بكونه 

وكثيراً ما طُرح اسم األسير مروان البرغوثي بصفته الزعيم القادم لـ ". الفلسطيني األجدر باالحترام
ائيل ودوالً غربية نافذة مصرة على قطع طريق لكن اسر. ، وتالياً مرشحها لالنتخابات الرئاسية"فتح"

أما الرئيس السابق لجهاز األمن الوقائي في غزة العقيد محمد دحالن فبات خارج السباق . الرئاسة أمامه
عن ضلوعه في وفاة " التسريبات"، وكذلك في أعقاب "حماس"بعد هزيمة أجهزته في غزة أمام قوات 

  .الرئيس الراحل ياسر عرفات
إلى درجة أن قياديين بارزين في الحركة " فتح"تسممت العالقات بين األخير و " خيار فياض"لور ومع تب

وطلبت القيادات . أعدوا بياناً شديد اللهجة ضده ولم يعدلوا عن نشره سوى بعد تدخل قوي من عباس
ى استبدال إجراء تعديل وزاري يؤدي ال" المجلس التشريعي"الفتحوية وعدد كبير من نواب الحركة في 

  ".فتح"بعض الوزراء خصوصاً الخارجية والداخلية بوزراء من قيادات 
، "الحياة الجديدة"وحض مستشار عباس لشؤون اإلعالم نبيل عمرو في مقال صحافي نشره في صحيفة 

  .على التهدئة تجاه فياض، لتفادي فتور حماسة المانحين) التي ينتمي إليها" (فتح"التابعة للسلطة، حركة 
  كومة عابرة ومرشح دائمح

) يونيو(ربما اعتقد عباس عندما شكل سالم فياض حكومة الطوارئ في الخامس عشر من حزيران 
) مارس(الماضي، على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها اسماعيل هنية اعتباراً من آذار 

لكن، ". حماس"و " فتح"رك بين حركتي الماضي، أنها ترتدي فعالً طابعاً انتقالياً ريثما ينجلي غبار المعا
وكان خبراء قانونيون . إذا كانت حكومة الطوارئ انتقالية، فإن رئيسها مرشح لدور دائم على ما يبدو
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بارزون بينهم الدكتور أنيس القاسم اعتبروا تسمية حكومة فياض غير دستورية، إال أن الالعبين الكبار 
لة األولى أنهم عثروا في وزير المال السابق على التكنوقراطي الدوليين واإلقليميين أدركوا منذ الوه

المناسب للمرحلة والذي يمكن أن يطوي إرث الفصائل المسلحة ويستكمل دفن منظمة التحرير التي يمكن 
  .٢٠٠٤) نوفمبر(القول إنها رحلت مع عرفات في تشرين الثاني 

ة األجواء لفياض ليكون خليفة عباس في رئاسة ويرجح أن الواليات المتحدة واسرائيل تعمالن على تهيئ
كذلك يدعم األردن هذا الخيار بقوة، فيما تتحفظ عليه مصر . السلطة الفلسطينية عند نهاية والية األخير
ومنذ تعيين فياض رئيساً للحكومة الحالية المعادية لحركة . ألنها ترى في فياض شخصاً بعيداً منها

 بدا أن واشنطن وتل أبيب تتعاطيان معه بصفته ورقتهما القوية ال  حزيران الماضي،١٥في " حماس"
" هآرتس"ولوحظ أنهما اتخذتا خطوات سريعة لتعزيز مواقعه، إذ أماطت صحيفة . مجرد مسؤول عابر

الماضي اللثام عن خطة قدمها مسؤول إسرائيلي للسلطة الفلسطينية ) أغسطس( آب ٢١اإلسرائيلية يوم 
" حماس"لتي قد تؤمن لها الفوز في االنتخابات العامة المقبلة وتُمني حركة تضمنت بعض الوصايا ا

ستستولي على الضفة الغربية في غضون عامين إذا " حماس"وحذرت الخطة من أن . بهزيمة سياسية
  .في تأمين نظام رفاه اجتماعي للسكان") فتح"التي تهيمن عليها حركة (أخفقت السلطة 

ذه الخطة، التي قالت إن مسؤولين فلسطينيين كباراً تسلموها في اجتماع مغلق وأشارت الصحيفة إلى أن ه
في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، أعدها راني لوفنشتاين الذي يعتبر أحد المسؤولين اإلسرائيليين 
ية المقربين من فياض، والمسؤول الرئيس في مكتب االرتباط مع الفلسطينيين للشؤون االقتصادية والمال

  .على مدى السنوات الخمس الماضية
وكان من بين المشاركين في هذا االجتماع الذي عقد برئاسة دنيس روس وديفيد ماكوفسكي، مسؤولون 
فلسطينيون وأردنيون ومصريون، فضالً عن المندوب األوروبي للشرق األوسط مارك أوتي، ومسؤولين 

كان السابق موشيه يعلون ورئيس مكتب وزارة في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، مثل رئيس هيئة األر
  .الخارجية السابق أفي جيل

وكان من أهم البنود التي تضمنتها تلك الخطة التي ترمي الى تعزيز قبضة السلطة الفلسطينية على 
على قطاع غزة، تأسيس نظام اجتماعي على غرار المنظمات " حماس"الضفة الغربية بعد استيالء 

. ، يدعم الرأي العام الفلسطيني ويترجم بانتصار في االنتخابات المقبلة"حماس"تديرها الخيرية التي كانت 
والظاهر أن االعتمادات التي قررها مؤتمر المانحين في باريس ستؤمن في األقل قسماً من تمويالت 

 ٩٠كذلك يتعين على السلطة بحسب الخطة، التخطيط لنشاط اقتصادي على مرحلة تمتد من . المشروع
 يوماً، بدل القيام بمشاريع طويلة المدى، ألن الهدف هو التأثير في الرأي العام والتحسين ١٢٠وماً إلى ي

العاجل لنمط حياة الفلسطينيين، على نحو يجعل من الضفة الغربية نموذجاً اقتصادياً ناجحاً مقارنة بقطاع 
 آالف الحقائب المدرسية للعام ومن الخطوات التي اقترحتها الخطة، شراء الحكومة الفلسطينية. غزة

وطاولت الخطة كذلك . الدارسي الجديد وتوزيعها على الطالب مجاناً للتأثير المباشر في الرأي العام
إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي، إذ يتعين على إسرائيل أوالً المضي في تحويل عائدات 

بما ال "دريجاً عن حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، وإزالة القيود ت
  ".يتنافى مع األوضاع األمنية

عبر األنفاق " حماس"أما الدول العربية فيجب أن تقطع الطريق على التحويالت المالية التي تصل إلى 
ل على الحدود، وتمتنع دول الخليج عن تقديم المساعدات، في حين يمضي المجتمع الدولي في تحوي

  .األموال إلى السلطة بطريقة تمكن الفلسطينيين من اتخاذ القرار بأنفسهم حيال كيفية استخدامها
  "الطريق الثالث"حزب 

وتعزيزاً لهذه الخطة االجتماعية التي سبق أن نصحت بها اإلدارة األميركية دوالً عدة، بدأت االستعدادات 
وتجاوز ) حماس والجهاد(الفصائل اإلسالمية إلطالق حزب سياسي فلسطيني عنوانه القطيعة مع فكر 
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وكان فياض فاز . ، لمحاولة التأثير في رجال األعمال والشباب"فتح"فصائل منظمة التحرير، خصوصاً 
  ".الطريق الثالث"مع الدكتورة حنان عشراوي بمقعدين في االنتخابات األخيرة باسم 

ظيماتهم والشخصيات العامة المؤيدة للغرب أمثال ويرجح أن يجمع حزبه عدداً كبيراً من المنشقين عن تن
وسيدعمه رجال أعمال من الضفة الغربية . ياسر عبد ربه ورياض المالكي والدكتورة حنان عشراوي

  .معروفون بقربهم من األردن والواليات المتحدة
، بادر "سحما"يحاصر غريمته حركة " الطريق الثالث"وبقدر ما يعمل فياض لضمان انطالقة قوية لحزب 

التحريض على الحكومة " نائباً من الحركة اتهمهم بـ ٢١بعد لحظات من جلسة القسم الى وقف رواتب 
كما كلف وزير . ، ومن ضمنهم محمود الزهار وسعيد صيام واسماعيل هنية"والسلطة والمشروع الوطني

يين أئمة المساجد، وتعتبر األوقاف معاودة تشكيل لجان الزكاة على مستوى الرئاسة واألعضاء، وإعادة تع
كما أقرت الحكومة قانوناً لمحاربة غسيل األموال، ". حماس"لجان الزكاة من أهم المصادر المالية لـ 

لكن الحملة لم تكن ترمي فقط الى . في الضفة" حماس"كبداية للقيام بحملة ضد المصادر المالية لحركة 
، "فتح" التراجع في غزة ووقف إجراءاتها ضد في الضفة إلجبارها على" حماس"تضييق الخناق على 

والالفت أن تلك اإلجراءات . وإنما باألساس الى إعادة ترتيب البيت استعداداً لالستحقاق االنتخابي المقبل
  ".حماس" نائباً من كتلة ٤٤تكاملت مع الخطوة التي سبق أن أقدمت عليها إسرائيل باعتقال 

عناصر كثيرة من حركات وفصائل أخرى " الطريق الثالث "وتُرجح مصادر فلسطينية أن يقضم حزب
والجدير . تعيش أزمات مع تنظيماتها، لكي يضمن إزاحة أي معارضة من البرلمان قد تعرقل سياساته

ذكره أن أول تصريح أدلى به فياض بعد تسلمه رئاسة الحكومة تضمن هجوماً قوياً على الفصائل 
: وأوجز في المقابل برنامجه بجملة قصيرة قائالً.  الدولة الفلسطينيةالمسلحة التي قال إنها تُعرقل قيام

بالنسبة الي الطفل الذي يعبر حاجزاً للتمكن من الذهاب إلى المدرسة يمارس نوعاً من المقاومة، إنها "
 حين قالت إنه تخلى" حماس"وأكد بذلك االتهامات التي وجهتها له ". هذا هو برنامجنا... مقاومة بال عنف

  .عن المقاومة المسلحة في برنامجه السياسي
  "مقاومة بال عنف"

هذه العبارة يبدو أنها ستكون كلمة السر في الموقفين اإلسرائيلي واألميركي الداعمين لوصول فياض إلى 
ممزقة بين أنصار الزهار " حماس"وما يمنحه حظوظاً للفوز انقسام خصومه، فـ . رئاسة السلطة

تبحث عن تجديد قيادتها المترهلة التي توفي نصف أعضائها بينما تجاوز سن " حفت"ومؤيدي هنية، و 
الذي يقيم في تونس ويقود دائرة التعبئة ) أبو ماهر(وعلى رغم ان اسم محمد راتب غنيم . الباقين السبعين

فتحوية والتنظيم في الحركة تردد كثيراً في الفترة األخيرة كخليفة لعباس الرافض للتجديد، فإن مصادر 
أكدت أن غنيم الذي لم تسمح له إسرائيل بالدخول إلى مناطق السلطة حتى اآلن، زاهد في الحكم وال 

  .يرغب في تقلد أي منصب رسمي
أن كتائب شهداء األقصى المتفرعة عن الحركة كانت " فتح"ومن دالئل انقطاع حبل الود بين فياض و 

باس على أثر تصريحات فياض عن ضرورة إنهاء سالح من أول المطالبين بإقالته في بيان موجه الى ع
ومن غير المستبعد أن تمضي اسرائيل في تنفيذ جوانب من خطة تعبيد الطريق أمام فياض . المقاومة

وفي هذا اإلطار يمكن إدراج خطة إيهود باراك العسكرية التي . بتوجيه ضربات قوية لقيادات المقاومة
من " رؤوس"في التلفزيون اإلسرائيلي قبل فترة والتي ترمي الى تصفية كشفت جوانب منها القناة الثانية 

وفي خط مواز كان المنسق األمني األميركي في األراضي الفلسطينية الجنرال كيت دايتون ". حماس"
  .وضع خطة لنشر خمس كتائب فلسطينية جديدة في الضفة الغربية موالية لمحمود عباس

اق في المرحلة المقبلة لترتيب مرحلة ما بعد عباس المصر على في المحصلة يرجح أن يشتد السب
المغادرة بعد انتهاء واليته، سواء من جانب الفتحويين الذين يسعون الى استجماع قواهم مجدداً على رغم 

التي تعمل على المحافظة على الشعبية التي حظيت بها في " حماس"الصراعات العميقة، أو قيادات 



  

  

 
 

  

           ٣٠ ص                                    ٩٣٦:                    العدد٢٢/١٢/٢٠٠٧-١٩السبت -األربعاء: التاريخ

الذين يخططون لحصاد " الطريق الثالث"يرة، والتي يبدو أنها تراجعت، أو جماعة االنتخابات األخ
  .العناصر المتساقطة من المعسكرين المتصارعين لتأمين الوقود الالزم لحملتهم المقبلة

  بطاقة
 في دير الغصون في األردن وحصل على شهادة هندسة من الجامعة ١٩٥٢ ولد سالم فياض سنة -

بيروت ثم على دكتوراه في االقتصاد من جامعة تكساس في أوستن في الواليات األمـــيركية في 
وعـــمل في الــبداية في جامعة الـــيرموك األردنية قبل أن يعود الى الواليات . المتحدة

 إلى ١٩٨٧المتحدة لمتابعة بحوث في جامعة تكساس قبل أن ينتدبه البنك الدولي الذي عمل فيه من 
١٩٩٥.  

، واختير بعد ٢٠٠١الً مقيماً لصندوق النقد الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى سنة  صار ممث-
لكن الرئيس الراحل عرفات عينه في سنة . الذي تملكه عائلة شومان" البنك العربي"ذلك مديراً عاماً لـ 

 االستثمار  وزيراً للمال بالنظر الى عالقاته الجيدة مع األميركيين كما تولى رئاسة هيئة٢٠٠٢
  .الفلسطينية

 عضواً في حكومة أحمد قريع التي عينها ٢٠٠٥ ما ان غادر الحكومة حتى عاد إليها اعتباراً من سنة -
الرئيس الجديد محمود عباس، وبدا فياض محارباً للفساد وساعياً إلى تحقيق النجاعة والمردودية 

اية الحزب الذي شكله مع سياسيين معتدلين تحت ر" حماس"وخاض االنتخابات التي فازت بها . لالقتصاد
  ".الطريق الثالث"تحت راية 

 خرج من الحكومة وحل محله عمر ٢٠٠٦) مارس( مع تشكيل حكومة اسماعيل هنية األولى في آذار -
برئاسة " حماس"و " فتح"لكنه ما لبث أن عاد إلى وزارة المال لدى تشكيل حكومة الوحدة بين . عبدالرازق
 ١٥، ولما أطاح عباس تلك الحكومة كلفه تشكيل حكومة تسيير األعمال اعتباراً من ٢٠٠٧ر هنية في آذا

  .حزيران الماضي
  ٢٠/١٢/٢٠٠٧ الحياة

  آفاق الصراع الديموغرافي بين العرب واليهود في مدينة القدس .٧٤
  نبيل محمود السهلي

ة الدولة؛ أي ان دولة اسـرائيل       ركز االعالم االسرائيلي قبل وبعد عقد مؤتمر انابوليس على فكرة يهودي          
هي لسكانها اليهود فقط، وقد اوضح االعالم االسرائيلي بأن ذلك ينطبق على مدينة القدس بشقيها الشرقي                
والغربي؛ وفي تصريح له بعد عقد مؤتمر انابوليس قال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي افيغدور ليبرمان               

بل ابو غنيم هو امر طبيعي إذ يعتبر القدس بـشقيها العاصـمة             بأن النشاط االستيطاني االسرائيلي في ج     "
ويهدف أصحاب القرار في اسرائيل من طرح المصطلحات الجديـدة القديمـة الـى              ". االبدية إلسرائيل 

محاصرة العرب في القدس وغيرها من االراضي المحتلة لطردهم في نهاية المطـاف ؛ كمـا تحـاول                  
 استيطاني جديد في القدس قبل أية مفاوضات حولها مـع الطـرف             السلطات االسرائيلية فرض امر واقع    

والمتابع لقضية القدس يالحظ بوضوح اهمية االستيطان في المدينة بالنسبة الـى الحكومـات              . الفلسطيني
  .االسرائيلية المتعاقبة، وكذلك الطرد الصامت لمزيد من اهلها العرب الى خارجها تحت حجج مختلفة

ات الصهيونية الشتيرن والهاغانا وااليتسل لحوالى مئة ألف عربـي مـن الجـزء              وقد كان لطرد العصاب   
وهو العـام   . ١٩٦٧ بالغ األثر في رفع نسبة اليهود في هذا الجزء حتى عام             ١٩٤٨الغربي المحتل عام    

 ألف عربي، وبدأت اإلحـصاءات      ١٥الذي احتلت فيه إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة وطردت نحو           
 تشمل العرب في الجزء المذكور من إجمالي سكان مدينة القدس بشقيها الـشرقي والغربـي،                اإلسرائيلية

 في المئة، فضالً عـن  ٣,٥لذلك بدأت نسبة اليهود تتراجع، بسبب الزيادة الطبيعية للعرب التي تصل الى         
ضـي  توسيع حدود المدينة الذي تستهدف السلطات اإلسرائيلية من ورائه ضم أكبر عدد ممكن مـن أرا               
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القرى لتشكل مساحتها في نهاية المطاف أكثر من ربع مساحة الضفة الفلسطينية قبل البدء في مفاوضات                
  .الحل النهائي التي أجلت مراراً

وتبعاً للمغريات المالية التي تدفع للمهاجرين اليهود الى القدس، باتت المدينة تعتبر مركز جـذب قـوي                 
لسنوية الكبيرة من الموازنـة اإلسـرائيلية لتنفيـذ مزيـد مـن             لهؤالء، وقد ساعد في ذلك االقتطاعات ا      

 فـي المئـة مـن       ١١ حوالي   ٢٠٠٧المخططات االستيطانية لتهويد المدينة، التي يستوطن فيها في عام          
 مليـون   ٥,٧إجمالي مجموع اليهود في اسرائيل واالراضي العربية المحتلة، حيث يصل مجموعهم الى             

ني وجذب مزيد من اليهود وصل عدد اليهود في الجـزء الـشرقي مـن               يهودي، وبفعل النشاط االستيطا   
ويتركز المـستوطنون   .  آالف عربي مقدسي   ٣١٠ مستوطناً يهودياً مقابل     ٢٤٦,٨٤٣المدينة المقدسة الى    

 مستوطنة اسرائيلية تلف المحافظة بعدد مـن األطـواق االسـتيطانية،            ٢٦اليهود في محافظة القدس في      
  .هودية التي أقيمت داخل المدينةناهيك عن االحياء الي

وتبعاً لالتجاه العام لمعدل النمو السكاني العربي و السياسات السكانية اإلسرائيلية، فإنه من المحتمـل أن                
.  في المئة من المستوطنين اليهود     ٧٦ منهم   ٢٠١٠ ألف نسمة عام     ٨١٧يصل مجموع سكان المدينة إلى      

ار والمخططون االستراتيجيون في اسرائيل الى ايجاد هيمنة        وفي االتجاه نفسه سعى ويسعى اصحاب القر      
ديموغرافية يهودية مطلقة، وأوضح آريل شارون رئيس الوزراء االسرائيلي السابق الميت سريرياً فـي              

ومن جهتـه   ". بأنه يجب أن يكون في القدس، العاصمة األبدية إلسرائيل، غالبية يهودية          "أكثر من مناسبة    
إلسرائيلي أيهود أولمرت رؤية لألوساط اإلسرائيلية تقوم على أساس العمل لتتجاوز           قدم رئيس الوزراء ا   

 في المئة خالل السنوات     ١٢ في المئة، فيما تتراجع نسبة العرب إلى         ٨٨نسبة السكان اليهود في المدينة      
  .القليلة القادمة

احقة في القدس الـشرقية  ومن الناحية العملية وضعت مخططات إسرائيلية تستهدف جعل اليهود أكثرية س         
، وتعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على استيعاب اليهود القادمين من الخارج             ١٩٦٧المحتلة عام   

عبر الهجرة اليهودية الكثيفة، جنباً إلى جنب مع الزيادة الطبيعية لليهود، وفي الوقت نفسه ستواكب هـذه                 
الئية للعرب، من خالل إبطال شرعية إقامتهم في مدينتهم، إذا          الزيادة لليهود في مدينة القدس سياسات إج      

وكذلك إذا سجل إقامته    . عاش واحدهم خارج القدس سبع سنوات متتالية، أو إذا حصل على جنسية أخرى            
  .في بلد آخر

وتبعاً لهذه الحاالت فإن المصادر اإلسرائيلية تقدر عدد العرب في القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية               
لعائدة لهم بنحو سبعين ألف عربي، و هذا يعني ترحيلهم عن المدينة أو إبقاءهم خارجها، والالفت للنظر                 ا

أن كل اإلجراءات اإلسرائيلية لترحيل العرب وضعت وفق أحكام القانون اإلسرائيلي الدقيق والمخططـة              
سلب حقـه وإقامتـه،     سلفاً فصاحب األرض، وفقاً لنسق تطور الملكية و السكان، معرض في أي لحظة ل             

بينما يكفي لليهودي اآلتي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى فلسطين حتى يصبح مواطناً في                  
القدس، وال يفقدها حتى لو غاب سبع سنوات أو سبعين سنة أو حمل جنسية أخرى، على عكس العربـي                   

ب أرضه وتهويدها بكـل الوسـائل،       صاحب األرض الذي تفرض عليه قوانين إسرائيلية جائرة، الستال        
وخاصة عبر مصادرة مزيد من األراضي وبناء المستوطنات عليها لتلف المدينة مـن كـل االتجاهـات                 

ومن المهم االشارة الى ان الحفريات االسـرائيلة        . وتعزلها عن بقية المدن والقرى في الضفة الفلسطينية       
التوجهات الديموغرافية االسـرائيلية لفـرض واقـع        وتسريع النشاط االستيطاني في جبل ابو غنيم تخدم         

تهويدي على االرض يصعب االنفكاك عنه في حال تمت عملية تفاوضية حول القدس، وتنـدرج عمليـة        
  .طرح فكرة يهودية الدولة في اطار المخططات لتهويد القرى والمدن العربية المحتلة بما فيها القدس

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  ريس وصراع اإلرادات با: بعد أنابوليس .٧٥
  طالل عوكل

عشرون يوماً تفصل بين المؤتمرين التوأم األول في أنابوليس بدعوة من الرئيس جورج بـوش وتحـت                 
إشرافه والثاني في باريس بدعوة من الرئيس نيكوال ساركوزي وتحت إشرافه، ويستهدف استكمال ما بدأ               

ام طويلة من الصراع والمحاوالت اليائـسة لرسـم         في أنابوليس لبلورة الجهد الدولي الذي تولد بعد أعو        
صورة أخرى للشرق األوسط الذي تلتقي عنده، وتتصارع عليه استراتيجيات ومصالح معظـم الفـاعلين               

  . الدوليين
في أنابوليس جرى إقرار اإلطار العام، وصياغة المعادالت العامة للبعدين السياسي واألمنـي لمـستقبل               

تنتهي خالل العام المقبل، بتنفيذ رؤية الدولتين التي طرحها بوش منذ بـضع             المفاوضات التي ينبغي أن     
سنوات، فخارطة الطريق هي اإلطار العام الذي يضبط ويسير حركـة المفاوضـات، ويحقـق األمـن                 
إلسرائيل، ويتدحرج في خلق الوقائع نحو الوصول إلى دولة فلسطينية، بضمانة الرقابة المباشـرة مـن                

  . ، ومن خلفها الرباعية الدوليةالواليات المتحدة
من أنابوليس انطلقت صافرة البدء لمفاوضات صعبة وعسيرة، يجتهد خاللها اإلسرائيليون لتعطيلها أكثر             
مما يجتهدون إلنجاحها ودفعها، ويجتهد خاللها الفلسطينيون لتجنيد المجتمع الدولي، من أجـل تخفيـف               

طأة عملية االبتزاز، ولتمكين السلطة من تنفيذ ما يترتـب         الضغوطات اإلسرائيلية، للمساعدة في تخفيف و     
  . عليها من التزامات بما في ذلك ضبط األمن وتوفيره للجانبين على ضفتي الصراع

بعد أنابوليس وانطالقاً بما أقره، جرت جولة مفاوضات واحدة في الموعد المحدد وهو الثاني عشر مـن                 
 القرار الحكومي اإلسرائيلي بمبادرة بنـاء ثالثمئـة وسـبع      الجاري في القدس، لم تمكن من تجاوز عقبة       

وحدات سكنية في جبل أبو غنيم، وما رافقها في حينه من تصعيد عدواني إسـرائيلي علـى األراضـي                   
  . الفلسطينية، كان مؤشراً سلبياً لما يمكن أن يكون عليه في حال ومستقبل المفاوضات

ألساسيين، سواء الواليات المتحدة أو أوروبا، لم تعكس الجديـة  التعليقات الدولية، خصوصاً من الفاعلين ا    
الالزمة والحزم المطلوب لردع عملية تعطيل المفاوضات منذ بداياتها، ولم تتراجع إسرائيل مـن تلقـاء                
نفسها، فيما امتنع الفلسطينيون عن رفع مستوى احتجاجهم إلى حد مقاطعة الجلسة األولـى للمفاوضـات                

  ". ال حق العيار حتى باب الدار"الهم يقول وربما كان لسان ح
مؤتمر باريس الذي فاض حضوره عمن ذهبوا إلى أنابوليس، استهدف استكمال الصورة، سواء من حيث               
تأكيد وتوسيع اإلرادة الدولية الدافعة لعملية السالم، أو من حيث استعداد العالم لتأمين المتطلبات الماديـة                

  . نية ولتأكيد مصداقية المجتمع الدولي إزاء تحقيق ما يسعى إليهلبناء اقتصاد الدولة الفلسطي
خطاب الرئيس ساركوزي في المؤتمر كان مهماً من حيث تجديد التزام المجتمع الدولي بالتوصـل إلـى                 
تطبيق رؤية الدولتين، وتأكيداً لذلك جرى تغيير اسم المؤتمر، ليصبح مفهومـاً أن مـا يقـرره يتـصل                   

 دولة فلسطينية، كما دعا نصاً إسرائيل إلى تجميد االستيطان، والتوجـه للمفاوضـات   بالمساعدة في إقامة 
  . ١٩٦٧بنوايا صادقة إلنهاء االحتالل الذي بدأ في عام 

وفي التفاتة واضحة، أكد ساركوزي إلى أن الدولة الفلسطينية العتيدة لن تكون بمعزل عن قطاع غـزة،                 
لية تحت عنوان مساعدة السلطة الفلـسطينية فـي إعـادة بنـاء             وربما لذلك، قدم مبادرته بتشكيل قوة دو      

  . مؤسساتها األمنية وتعزيز قدرتها على فرض األمن
الفلسطينيون في باريس حققوا أكثر مما توقعوا وطالبوا بالحصول عليه، ومن باب التأكيـد علـى مـدى      

اتخذ المؤتمر قراراً بدعم اقتـصاد      مراهنة المجتمع الدولي إزاء إمكانية تحقيق السالم خالل العام المقبل،           
الدولة الفلسطينية بنحو سبعة مليارات وأربعمئة مليون دوالر بدالً عن خمسة مليارات وسـتمئة مليـون                
دوالر أرادتها حكومة الدكتور سالم فياض لتغطية خطتها التطويرية والتشغيلية لألعوام الثالث القادمـة              

  . ٢٠١٠ إلى ٢٠٠٨من 
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أبدى في مؤتمر باريس جدية واضحة إزاء التمسك بالحقوق والثوابت الفلـسطينية            الرئيس محمود عباس    
كما فعل في أنابوليس، وطالب كالعادة إسرائيل بالوفاء بااللتزامات التي تنص عليها خارطة الطريق، كما               

  . يفعل الفلسطينيون
ي الذي نشأ بعد انقـالب      والالفت للنظر أن الرئيس محمود عباس، وساركوزي، لم يهمال الواقع الفلسطين          

حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة، إذ بدا واضحاً أن حديث الرئيس الفرنـسي عـن أن الدولـة                   
  . الفلسطينية تشمل قطاع غزة، مرتبط بحديثه عن القوات الدولية بمساعدة السلطة الفلسطينية

ن بما في ذلك قطاع غزة، حـين        أما الرئيس عباس فقد أكد التزام السلطة بمسؤولياتها عن كل الفلسطينيي          
جدد رفضه للخضوع لشروط األمر الواقع الذي أنشأته حركة حماس، فيما أكد أن قطاع غزة سيحـصل                 

  . على أكثر من نصف المبالغ والموازنات التي تحصل عليها السلطة وتقررها
عدة فـي إنهـاء   كما أعلن موافقته على اقتراح ساركوزي بشأن القوى الدولية، ليس فقط من باب المـسا              

الوضع الفلسطيني الشاذ، ولكن باالستفادة من ذلك المبرر، إلدخال المجتمع الدولي على خط الصراع مع               
  . إسرائيل عبر وجود قوات دولية، ظلت إسرائيل ترفض وجودها

ما جرى في باريس يشكل نجاحاً للفلسطينيين، غير أن هذا النجاح مرهون إلى حد كبيـر بجملـة مـن                    
ما إذا كانت اإلرادة الدولية الواسعة التي ازدهرت في أنابوليس وتطورت           : لهامة والفاعلة أولها  العوامل ا 

وتعززت في باريس، ستوفر إرادة التدخل على خط المفاوضات والضغط من أجل إرغام إسرائيل علـى                
  . تعديل وجهتها ورؤيتها للسالم أم ال

 أموالً كثيرة، غير أن إسرائيل دمـرت        ١٩٩٤ عام   فلقد سبق أن تدفقت على مناطق السلطة الوطنية منذ        
  . معظم ما تم بناؤه وإنجازه من مرافق ومؤسسات إنتاجية وخدمية

وفي الحقيقة فإن العامل اإلسرائيلي هو األهم من بين العوامل األخرى ذلك أن حكومة أولمرت أظهـرت                 
 بعـد أنـابوليس لمعـاودة البنـاء         اعتراضاتها بالممارسة العملية عبر تصعيد عدوانها على الفلسطينيين       

االستيطاني في القدس، وفي اليوم الذي انعقد فيه مؤتمر باريس عبر معاودة الحفر بـالقرب مـن بـاب                   
المغاربة في القدس، وعبر عمليات اغتيال أسقطت اثني عشر مقاوماً فلسطينياً في غزة خالل أقـل مـن                  

  . أربع وعشرين ساعة
 يستهدف االعتراض فقـط وإنمـا يـستهدف اسـتدراج الفلـسطينيين             التصعيد اإلسرائيلي المتزامن ال   

المعارضين للقيام بردات فعل، توظفها إسرائيل كمبررات لالدعاء بعدم قدرة الـسلطة علـى الـسيطرة                
  . والوفاء بالتزاماتها، وبما يعزز من ويالتها، لقطع الطريق أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية

فلقـد أعلنـت    .  دوراً أساسياً ومباشراً في إبقاء وتعميق االنقسام الفلسطيني        خصوصاً وأن إسرائيل تلعب   
حركة الجهاد اإلسالمي عزمها الفوري للعمليات االستشهادية في إسرائيل رداً على اغتيال عدد من قادتها               

  . وكوادرها المقاتلة
أبـو زهـري، موقـف      أما ثاني هذه العوامل فهو فلسطيني حيث أعلن الناطق باسم حركة حماس سامي              

الحركة برفض كل ما جاء في خطاب عباس، وبالتمسك بموقف الحركة الـرافض للحـوار المـشروط،                 
  . هو قال إن حركته ستقاوم هذه القوات. وأيضا إلرسال قوات دولية

باإلضافة إلى إعالنه باسم الحركة رفض تطبيق الخطة االقتصادية والتنموية واإلصالحية التـي قـدرتها             
لدكتور سالم فياض والقت ترحيباً ودعماً دولياً قوياً في باريس، ملخصاً كل ذلك بالقول إن مـا                 حكومة ا 

  . جرى في باريس هو إعالن حرب على حماس
وفي الواقع فإن ردود فعل المعارضة الفلسطينية التي تمثلها أساساً حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، ال               

دية وإنما يمكن أن تذهب إلى حد تصعيد المقاومة واالشتباك          تقف عند حدود رفض تطبيق الخطة االقتصا      
  . مع إسرائيل عبر وسائل ستؤثر سلبياً وبالتأكيد على سير المفاوضات
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من المؤكد أن هذه اللوحة من العوامل الداعمة للمفاوضات، والمفترضة، قد أصبحت معلومة لدى صناع               
ات وطبيعة الحلول الممكنة إلزالة أو التخفيـف مـن          القرار المحليين والدوليين، غير أن عوامل ودينامي      

تأثير عوامل الممانعة واالعتراض ال تزال غير معلومة سواء بالنسبة لما يصدر منها عن إسرائيل أو ما                 
  . يصدر منها عن طبيعة الوضع الفلسطيني، المنقسم والمتصارع

ي باريس، ال تزال تحمل في طياتهـا        ويبدو أن العملية التفاوضية التي انطلقت من أنابوليس وتواصلت ف         
عوامل فشلها، ما لم تتولد إرادات أكثر حزماً في مواجهة حملة العوامل الصعبة والمعقـدة المعترضـة                 

  . األمر الذي قد يحول مليارات باريس إلى مجرد ركام من كلمات
  ٨/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
  المعركة على القدس بدأت .٧٦

  هآرتس/ ميرون ربوبورت
مفاوضات على التسوية الدائمة مع الفلسطينيين لم تبدأ بشكل رسمي بعد، ولكن ال ينبغي للمرء أن يكون                 ال

فالفلسطينيون يتحدثون بانه توجد في معظم االمـور        . عبقريا كي يفهم بان المعركة على القدس قد بدأت        
. القدس:  سوى موضوع واحد   ولم يتبقَ .  الحدود، تبادل االراضي، الالجئين    –اتفاقات مبدئية مع اسرائيل     

  . هناك المسافة بعيدة
أحد الوزراء المقربين من اولمرت اعترف مـؤخرا بـان          . وفي اسرائيل ايضا يتفقون مع هذه الفرضية      

وعلى هذه الخلفية يمكن أن نفهم النـشاط المكثـف          . القدس هي الموضوع االكثر تعقيدا في المفاوضات      
رورة محفل واحد يقف خلف كل هذا النشاط، ولكن واضـح أن            ال يوجد بالض  . الجاري مؤخرا في القدس   

 سـواء مـن تعزيـز الـسيطرة         –هناك محافل في اسرائيل تشعر بان االن هو الزمن للعمل في القدس             
  . االسرائيلية فيها ام من أجل منع  المفاوضات على تقسيمها

ها جميعهـا تبـدو كجـزء مـن         وهاكم أربع نقاط مختلفة، ال يوجد بالضرورة عالقة مباشرة بينها، ولكن          
  . المعركة على القدس التي بدأت لتوها

لـيس  .  االف وحدة سكن في عطروت، مثال، تدور منذ ما ال يقل عـن سـنة               ١٠الخطة لبناء حي من     
واضحا من بادر اليها، ولكن واضح أن مسؤولين كبار في وزارة االسكان، في بلدية القدس وفي وزارات            

االن، كما  . ولكن حتى االن بقيت هذه الخطة في الجارور       .  فيها بجدية تامة   حكومية اخرى رأوها وبحثوا   
فـي  " إذن بـالتخطيط  "وزارة االسكان طلبت    . النقاب أمس، انتقلت الى المرحلة العملية     " هآرتس"كشفت  

الفحـص  "في وزارة االسكان يقولون ان هذا مجرد فحص أولي، ولكن مع ذلك فـان               . منطقة عطروت 
  . أ بالذات االن، بعد بضعة اسابيع من أنابوليسهذا يبد" األولي

على نحو يشبه الحي في عطروت في شمالي شرقي القدس، يحثون في البلدية أيضا خطة لبناء حي فـي                   
في نيسان من هذا العام قررت اللجنة المحلية في القدس ان تضيف الى المخطط الهيكلي               . جنوبي المدينة 

ت ياعيل بجوار قرية الولجة، التي ضمت في معظمها الى النطاق           ايضا توصية ببناء حي جديد في جفعا      
حي جديد هناك سيخلق تواصال بـين غـوش عـصيون والقـدس             . البلدي للقدس بعد حرب االيام الستة     

الخطة توجد حاليا فـي الجـارور،       . ويفصل نهائيا بيت لحم عن االحياء الفلسطينية الجنوبية من المدينة         
  . ثها، ويحتمل أن هي ايضا ستنتقل قريبا الى مسارات اكثر عمليةولكن محافل في البلدية تح

.  وحدة سكن جديدة في هار حوما عرض كمبادرة من موظفين في وزارة االسـكان              ٣٠٠العطاء القامة   
ولكن االشخاص العالمون بشؤون القدس يدعون بان توقيت هذا العطاء ليس صدفة، بعد عدة اسابيع من                

  . وقبل لحظة من بدء المفاوضات على التسوية الدائمةانتهاء مؤتمر أنابوليس 
فهذا االسبوع فقط   . وبذات الشكل، مسألة بناء الجسر في باب المغاربة ايضا يعتبر جزءا من تلك المعركة             

والسؤال هـو منـذ   . عن قرار الحكومة استئناف العمل في الموقع     " هآرتس"كشف عكيفا الدار النقاب في      
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 فاالتراك يعتقدون بان هذه محاولة الزالة الماضي العثماني من محـيط الحـرم،              .زمن بعيد لم يعد أثريا    
االردنيون يعتقدون ان اسرائيل تحاول تغيير حقائق في منطقة الحرم وسحب البساط مـن تحـت اقـدام                  

وحتى مصادر اسرائيلية تقول صراحة بان المسألة هنا هـي          . موقف الفلسطينيين واضح  . االوقاف هناك 
على هـذه   . وهذه مسألة مركزية للتسوية الدائمة    . نحن أم االوقاف  :  السيادة خارج الحرم   من هو صاحب  

  .الخلفية ايضا القرار باستئناف الحفريات هناك ال يبدو صدفة هو االخر
  ٢١/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  ال بد من مراجعة فلسطينية مسؤولة .٧٧

  محمد جالل عناية
 بأن خطة   ٢٠٠٧،/٧/١٢، في يوم الجمعة     "إسرائيل" رايس   حذّرت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا    

قد هددت الجهود التي تدعمها الواليات المتحدة لتحقيـق سـالم مـع              ) حارحوما(البناء في جبل أبوغنيم     
 ال  "خطة البناء "نحن في وقت هدفنا فيه بناء ثقة قصوى بين األطراف وهذه            ": وقالت رايس . الفلسطينيين

يجب أال يكون هناك أي شيء قد يحكم مسبقاً علـى مفاوضـات         ": وتابعت رايس . "تساعد على بناء الثقة   
وقالت خالل مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماع لوزراء خارجيـة حلـف شـمال       . "الوضع النهائي 

  ."وهذا أمر شديد األهمية اآلن ألننا في عشية بدء المفاوضات، لقد وضحت الموقف"األطلسي 
وعلـق يـوم    . ، لم يشارك رايس قلقها ولم يهتم بتحـذيرها        "اإلسرائيلي"إلسكان  ولكن زئيف بويم وزير ا    

يجب أن نشكر وزيرة الخارجية     ":  على حديث وزيرة الخارجية األمريكية، بالقول      ٢٠٠٧،/٨/١٢السبت  
عملية "ولكن ال يمكن في كل مناسبة ربط        ": ، وتابع بويم  "رايس على جهودها إلعادة إطالق عملية السالم      

ضـمن حـدود    ) جبل أبوغنيم (يقع حي حارحوما    ": ، وأضاف قائالً  " بالتوقف عن البناء في القدس     "مالسال
، لذلك، ال يوجد شيء يمنع البناء هناك، تماماً كما ال يوجـد             "اإلسرائيلي"بلدية القدس حيث يطبق القانون      

  .""إسرائيل"شيء يمنع البناء في أي مكان آخر في 
لن ":  قد أغضبنا كما أغضبتنا في السابق أحاديث اسحق شامير الذي قال           ال شك في أن حديث زئيف بويم      

  ."، بل فقط السالم مقابل السالم)كما حدث في سيناء(نعطي األرض مقابل السالم مرة أخرى 
وخالل وزارة شامير، كان ضغط ارييل شارون وزير اإلسكان في وزارته يفـوق فـي شـدته ضـغط                   

فقد كان هدف شارون هو خلق حقائق على األرض ال يمكن التراجـع             . األحزاب الدينية شديدة التعصب   
عنها خالل المفاوضات على مستقبل األراضي الفلسطينية المحتلة، أما شامير فإنه لم يكن يؤمن بالـسالم                

وقد كان يرى ان القوة وحدها فقط هي التـي          . "إن السالم شيء تجريدي   ": ، وقال "إسرائيل"بين العرب و  
  ."األمر الواقع"م كما يفهمه هو، وهو المحافظة على تحافظ على السال

المشكلة التي نريد أن ننبه إليها الفلسطينيين والعرب، أننا نغضب عندما نستمع إلى أحاديث زئيف بـويم                 
وفـي  . واسحق شامير، مع أنهما في واقع األمر عدوان نموذجيان ألنهما يكشفان أهدافهما من دون خداع              

عندما نستمع إلى أحاديث موشي شاريت ويوسي بيلين التي تضر أكثر مما تنفع، ألنها              المقابل فإننا نفرح    
  . من يسعى إلى الحل والسالم"إسرائيل"تعمق فينا الميل إلى الخمول واالتكالية بأن هناك في 

في موقفهم الراهن، يتطلع الفلسطينيون والعرب إلى حل عادل وشامل يشكل قاعدة للسالم بيـنهم وبـين                 
  فلماذا؟. ولكن يبدو أن الحل الشامل والعادل ليس في متناول اليد، يد العرب. "ائيلإسر"

فمنذ البداية تطلع كل من الحاج أمـين        . وهنا يأتي الحديث عن صحوة فلسطينية، وعربية بالتالي، لم تتم         
اج أمـين  فعلى الصعيد الشخصي كان الح . الحسيني وحاييم وايزمن إلى بريطانيا لتحل لكل منهما مشكلته        

الحسيني مفتي القدس، ورئيس المجلس اإلسالمي األعلى، موظفاً لدى إدارة االنتـداب البريطـاني فـي                
وكان وايزمن مقرباً من الدوائر الحاكمة في لندن، لذلك حرص االثنان على عدم الصدام مـع                . فلسطين

ي فلـسطين عجـزت عـن       ولكن سياسة بريطانيا المتذبذبة ف    . بريطانيا، والبحث عن حل بالتنسيق معها     
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واختطف المتطرفون الصهاينة قيادة الحركة الصهيونية من وايزمن، وفر الحسيني          . الوصل الى هذا الحل   
  .من فلسطين، واختطف العرب قيادة الفلسطينيين

وهنا نريد أن نتحدث عن مفارقة موحية، فالمشروع الصهيوني قام وتحقق على رؤية جابوتنسكي، التـي                
وكان جابوتنسكي قـد وعـد بمفاوضـة        .  المتمثل في القوة العسكرية المتفوقة     " الحديدي الجدار"عمادها  

ولكن جاء شامير ليكون أكثر تطرفـاً مـن         . الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية بعد إقامة الدولة اليهودية       
 "ائيلياإلسر"وهكذا ارتكز التصعيد السياسي     . جابوتنسكي ويرفض مبدأ التفاوض مع الفلسطينيين والعرب      

  ."اإلسرائيلية"على تنامي القوة العسكرية 
في مثل هذا الظرف، البد أن نتحدث عن قصور القيادة الفلسطينية، لدورها في تردي األوضـاع علـى                  

وإننا نقر بأن القادة كأشخاص لم يكونوا السبب في كل االنهيارات التـي حـدثت، ولكـن                 . كافة الصعد 
  .سومة لهم أحياناً، أو أداء هذه األدوار بأسلوب مزاجي وشخصانيمسؤوليتهم يحددها قيامهم بأدوار مر

 ١٩٣٧فإن الحاج أمين الحسيني لم يكن يملك بدائل لرفضه، وهو بعيد عن فلسطين، لتوصية لجنة بـل،                
وقد عقّد عداؤه المتبادل مـع بريطانيـا عالقاتـه مـع            . ١٩٤٧ وقرار التقسيم    ١٩٣٩والكتاب األبيض، 

وانتهى به الحال الى االعتزال فـي       .  كانت في معظمها خاضعة للنفوذ البريطاني      الحكومات العربية التي  
  .القاهرة ثم في بيروت

أما أحمد الشقيري فعلى العكس من الحاج أمين الحسيني، فإن الحكومات العربية هي التي نصبته رئيـساً                 
بي الرسمي عن مواجهـة     لمنظمة التحرير الفلسطينية، ألداء دور مرسوم هو التغطية على التقاعس العر          

 ثم تم إحيـاء منظمـة التحريـر الفلـسطينية           ١٩٦٧ولكن المنظمة فقدت مكانتها بعد هزيمة،     . "إسرائيل"
 لتقدم بالدور ذاته، حيث تم تسليمها لحركة فتح بقيادة عرفات، التـي كانـت حركـة فاعلـة         ١٩٦٨عام،

  .استقطبت إعجاب الجماهير العربية بعملياتها العسكرية
كثيرون أوسلو المسؤولية عن انهيار األوضاع الفلسطينية، ولكن الحقيقة أن أوسلو كـان نتيجـة               يحمل ال 

أخطاء أكثر خطورة منه، وهي القبول برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية إلعفاء األنظمة العربيـة مـن                
 الغربيـة،   مسؤوليتها عن قضية فلسطين، والخطأ اآلخر إعفاء األردن من مسؤوليته عن استعادة الضفة            

 الذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثـل        ١٩٧٤ومصر عن استعادة قطاع غزة بقرار قمة الرباط         
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ال لتحقق نصراً، وإنما لتتحمل مسؤولية التنـازالت التـي سـتقدم                

  ."إسرائيل"ل
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