
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصر أبلغت عباس رفضها تصفية حماس والجهاد وتنوي إرسال ممثل لها إلى غزة
   باغتيال هنية قي أقرب فرصةاًباراك اتخذ قرار": اإلسرائيلي"موقع روتر 

  تصريحات أبو العينين تهدد االستقرار في المخيمات ولبنان": حماس"
  صواريخ القسام نجحت في خلق ميزان رعب ": إسرائيلية"دراسة 

 "اًسيئ "أداء مصر األمني عند محور فيالدلفيا وتعّدهليفني تنتقد 

فشل جولة جديـدةاالستيطان يُ 
من المفاوضـات الفلـسطينية     

  االسرائيلية
 ٤ص ... 

 ٢٥/١٢/٢٠٠٧٩٣٩الثالثاء
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    :السلطة
 ٥  حكومة فياض تعّد خطة لتولي ادارة معابر غزة واسرائيل تدرس العرض .٢
 ٥  رجال امن فلسطينيون يتولون المسؤولية األمنية في بيت لحم .٣
 ٦  كل قادة اسرائيل ايديهم ملطخة بالدماء: زياد أبو عين .٤
 ٦  حماس تعاني من انقالب في القيم وليس في السياسة: نبيل عمرو .٥
 ٦  وزارة التربية تنفي وقف رواتب العاملين في مكاتب التعليم العالي بغزة .٦
 ٧  "شاليت"صفقة إسرائيل تمارس الخداع من أجل تخفيض المطالب بشأن : عبد الرازق .٧

    
    :المقاومة

 ٧  "ميركافا" على صواريخ تخترق دبابة "حماس" قلقة من إمكانية حصول "إسرائيل" .٨
 ٧   تصريحات أبو العينين تهدد االستقرار في المخيمات ولبنان": حماس" .٩
 ٨   بفتح قنوات اتصال مع االحتالل" حماس"خاطر ينفي وجود قرار أو توجه لدى  سامي .١٠
 ٩ واألحمد ينتقد االستيطان".. إسرائيل"ينسحب من المفاوضات مع " فتح"قيادي في  .١١
 ٩   ب صواريخ القسام نجحت في خلق ميزان رع": إسرائيلية"دراسة  .١٢
 ٩  .. تعتبرها عبثية"الديمقراطية" تطالب بوقف المفاوضات و"الجبهة الشعبية" .١٣
١٠   التوسع االستيطاني يهدد مفاوضات السالم: "فتح"مركزية  .١٤
١٠  من غزة"سديروت "على" الزرقاوي"تطلق قذيفة " فتح اإلسالم" .١٥
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠   "اًسيئ "أداء مصر األمني عند محور فيالدلفيا وتعّدهليفني تنتقد  .١٦
١٠  حزبي ينهار إذا أوقفت االستيطان: أولمرت لبوش .١٧
١١  سننتصر في الحرب المقبلة: عدوان تّموز "سمةأو"باراك يوّزع  .١٨
١١ باراك اتخذ قراراً باغتيال هنية قي أقرب فرصة": اإلسرائيلي"موقع روتر  .١٩
١١   التوصل الى هدنة ال يعني وقف االغتياالت: إسرائيليوزير  .٢٠
١٢  هجرة اليهود الى اسرائيل في ادنى مستوى لها منذ عقدين  .٢١
١٢   من شباب الكيان يرغبون في المغادرة % ٣٥: استطالع .٢٢
١٢  يعارضون اإلفراج عن أسرى % ٦٧يؤيدون عملية على غزة و% ٤٦:معاريف .٢٣
١٣  اليهود يبحثون عن صفحات ضائعة من العهد القديم في سوريا .٢٤
١٣  ع استخدام  القنابل العنقودية في تموزإسرائيل تشّر .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣  حم في بيت ل عباس إعادتها إلى ذويهاناشد تقسرا إلى غزةمبعدة فلسطينية طفلة  .٢٦
١٣  التوسع االستيطاني يخدم إعادة انتخاب أولمرت: خبير فلسطيني .٢٧
١٤  جماعات يهودية متطرفة تقتحم األقصى بحماية شرطة االحتالل .٢٨
١٤   الكارثيةخفاء الحقائقإل وه يطالي من التوجه إلى غزةالوفد إال منع الخضري يعتبر .٢٩
١٤   بسبب حصار غزةرابطة علماء فلسطين تؤجل موعد مؤتمرها الدولي األول .٣٠
١٤   اإلسرائيليتصاعد معاناة أسرى العزل في سجون االحتالل .٣١
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١٤   إغالق ملف قاتل من اليهود العنصريينفلسطينيو حيفا يحتجون على .٣٢
١٥   الغربيةإصابة فلسطيني بنيران االحتالل قرب مستوطنة في الضفة .٣٣
١٥   األضحى فلسطينياً في قطاع غزة عشية عيد٢٠إسرائيل قتلت: تقرير .٣٤
١٥  لنازحي البارد الفلسطينييناب المفتوح بعد ضمانات من األونروا تعليق اإلضر .٣٥
   

   :اقتصاد
١٥  توقعات بإعفاء الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية .٣٦
 ١٦   الفلسطينية-وبية  أمام تفعيل اتفاقية الشراكة األور اإلسرائيليةزالة العراقيلإل ةدعو .٣٧
   

   :صحة
 ١٦  ٥٠ إلى من المرضى  غزةارتفاع عدد شهداء حصار .٣٨
   

   : األردن
١٦ اللجنة الملكية لشؤون القدس تستنكر إجراءات إسرائيل االستيطانية .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٦  والكيان الصهيوني" حماس" مراحل لهدنة بين ٥خطة مصرية من  .٤٠
١٧   االستيطان والسالم نقيضان: مصر .٤١
١٧  مصر أبلغت عباس رفضها تصفية حماس والجهاد وتنوي إرسال ممثل لها إلى غزة .٤٢
١٧    ن يرفضون غلق سفارة بالدهم في اسرائيلالموريتانيو .٤٣
   

   :دولي
١٨   وفد برلماني إيطالي يعتزم زيارة النواب األسرى ويدعو لرفع الحصار .٤٤
١٨   " أنابولس"موسكو تتمسك بالدعوة للحلقة الثانية من  .٤٥
١٨  ير الخارجية الروسي يعرب عن استيائه من توسيع المستوطنات اإلسرائيليةوز .٤٦
١٨  وزير بريطاني يحذر من استمرار تدهور الوضع االنساني في غزة .٤٧

   
    :مختارات

١٩   بليون دوالر٧١٥ عمالق اقتصادي في الشرق األوسط ناتجه : الخليجيمجلس التعاون .٤٨
    

    :تقرير
١٩  المحاوراألربعة التي تحرك الدبلوماسية اإلسرائيلية  .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  محمد خالد األزعر... الحل المستحيل في فلسطين .٥٠
٢٣  عريب الرنتاوي... ى الفلسطينيينحرب إسرائيل المزدوجة عل .٥١
٢٤  شلومو غازيت... أو الحرب التي لن تؤدي إلى حل" حماس"االعتراف بـ : معضلة إسرائيل .٥٢
٢٥  فواز العجمي... !!لماذا هذا السخاء على السلطة الفلسطينية ؟ .٥٣
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 ٢٦  :كاريكاتير

***  
  
   يفشل جولة جديدة من المفاوضات الفلسطينية االسرائيليةاالستيطان .١

فشل االسرائيليون والفلسطينيون امس في تحقيـق       :  خاص – ٢٥/١٢/٢٠٠٧ القدس الفلسطينية    نشرت
 تقدم خالل جولة ثانية عقدت في القدس منذ اطالق مفاوضات السالم في تشرين الثـاني فـي انـابوليس                  

وخـاض فريقـا     .بسبب االستيطان االسرائيلي الذي يلقي بظالله على المفاوضات، كما افاد مـسؤولون           
التفاوض برئاسة احمد قريع عن الجانب الفلسطيني ووزيرة الخارجيـة تـسيبي ليفنـي عـن الجانـب                  
االسرائيلي ساعات من المباحثات حتى وقت متأخر في فندق في القدس وصفها المفـاوض الفلـسطيني                

  .صائب عريقات بانها صعبة جدا
عريقات ان الوفد الفلسطيني ركز في نقاشه مع االسرائيليين علـى  . وفي تصريح خاص بـ القدس قال د     

وجوب قيام الحكومة االسرائيلية بوقف جميع انشطتها االستيطانية في المستوطنات بما فـي ذلـك تلـك                 
بصفته رئيسا للوفد الفلسطيني    " ابو عالء " الى ان    واشار عريقات  ".النمو الطبيعي "النشاطات المتعلقة بـ    

ابلغ الجانب االسرائيلي بأن امام اسرائيل مساران ال ثالث لهما، اما ان تستمر في مـسار المفاوضـات                  
  .والعملية السياسية او ان تستمر في مسار االستيطان

لجانـب الفلـسطيني اصـر      وقال ياسر عبد ربه العضو في الفريق التفاوضي الفلسطيني لوكالة معا ان ا            
وسيظل يصر ويناضل في كافة الميادين من اجل استرداد الحقوق الفلسطينية وما تقوم به اسـرائيل هـو         

كما ان الجانب االسرائيلي يعتبر بناء المـستوطنات نمـوا        .عرقلة للمفاوضات ومخالف لخارطة الطريق    
لى ضرورة وقف ما يسمى بـالنمو       طبيعيا وهذا يخالف ما ورد في خطة خارطة الطريق والتي تنص ع           

   .الطبيعي لالستيطان
وقال عريقات ان لم يتم وقف النشاطات االستيطانية ال يمكننا ان نبدأ بالتفاوض حول الوضـع النهـائي،                  

  .ونحن نرفض البدء بمفاوضات الوضع النهائي حتى يحدث ذلك
ينيون وقفا كامال لالسـتيطان،     وقال احد مساعدي الوزيرة ليفني انه وخالل مفاوضات أمس طلب الفلسط          

في حين طالب الجانب االسرائيلي الفلسطينيين بتنفيذ التزامهم بضرب المجموعات المـسلحة وتحـسين              
  .االمن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كذلك

قال عريقات في رسائل بعث بهـا       :  كفاح زبون  - رام اهللا من   ٢٥/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط    وأوردت
 اللجنة الرباعية وإلى سفراء وممثلي وقناصل الدول اآلسيوية واألفريقية واألميركيـة            امس، إلى أعضاء  

وأميركا الالتينية وكندا وأستراليا، إنه وفي عشية المفاوضات، وجهت الحكومة اإلسرائيلية مـن خـالل               
ضافة ، إ "معاليه أدوميم " مليون دوالر لتوسيع مستوطنة      ٢٥عطاءات بناء استيطانية وتخصيص أكثر من       

واستمرار بناء جدار التوسع والضم، وعدم فـتح المؤسـسات          . إلى التوسع االستيطاني في منطقة الغور     
المغلقة في القدس الشرقية، ضربة قاسية لجهود إطالق عملية السالم وللزيارة المرتقبة للرئيس األميركي              

لمستمر في عـدد مـن      وأرفق عريقات رسائله، بصور ثابتة وشريط فيديو، حول العمل ا         . جورج بوش 
المستوطنات اإلسرائيلية، إضافة إلى دراسة خاصة حول اآلثار التدميرية التي تواجهها محافظة بيت لحم              

  .نتيجة الستمرار النشاطات االستيطانية
ن ون االسـرائيلي  والمسؤولأن  : أحمد رمضان ووكاالت   - رام اهللا من   ٢٥/١٢/٢٠٠٧ المستقبل   وقالت

، ال تتناقض مع االلتزامات االسرائيلية، على اعتبار        "هار حوما "اء في مستوطنة    يعتبرون ان عمليات البن   
التي تشمل القدس الـشرقية المحتلـة منـذ         " القدس الكبرى "ان هذه المستوطنات تشكل جزءا من حدود        

وقال مصدر قريب من وزيرة الخارجية االسرائيلية ورئيسة الفريق االسرائيلي المفاوض تسيبي             .١٩٦٧
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يجب ان يركز اللقاء على التشاور وينبغـي        . سنركز على تقدم المفاوضات   ": "فرانس برس " لوكالة   ليفني
العبرية الصادرة امس ذكـرت     " يديعوت أحرونوت "صحيفة   ".أال يمارس اي من الطرفين لعبة االتهامات      

اإلستيطانية التي  أن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهودا لإلتفاق مع قادة المستوطنين، الخالء بعض المواقع             
ـ  في الضفة الغربية قبل زيارة الرئيس األميركي الى إسرائيل وذلك في محاولة            " غير القانونية "وصفتها ب

  .للتخفيف من أي ضغوط أميركية محتملة في موضوع اإلستيطان اإلسرائيلي
  
  حكومة فياض تعّد خطة لتولي ادارة معابر غزة واسرائيل تدرس العرض .٢

كشف وزير االعـالم الفلـسطيني الـدكتور        : محمد يونس  -رام اهللا   من   ٢٥/١٢/٢٠٠٧ الحياة   ذكرت
رياض المالكي امس ان حكومة تسيير االعمال بقيادة الدكتور سالم فياض اعدت خطـة الدارة معـابر                 

عليه، وان اسرائيل اعطت مؤشرات تبعث على التفاؤل في هـذا           " حماس"قطاع غزة رغم سيطرة حركة      
عقـب  " الحيـاة "واوضح لــ    . الكي في مؤتمر صحافي ان اسرائيل لم ترفض الخطة        وقال الم  .االتجاه
عدم رفض اسرائيل لطلبنا تولي ادارة المعابر يجعلنا نتفاءل بوجود فرصـة حقيقيـة لتحقيـق                : "المؤتمر

، مضيفا ان الحكومة ستواصل االتصال مع الجانب االسرائيلي لهذا الغـرض، وستواصـل تجنيـد                "ذلك
  . اسرائيل حتى تقبل رفع الحصار عن غزةضغط دولي على

وقال ان الحكومة ستدير معابر قطاع غزة وستنهي الحصار المفروض عليه من دون اي تعامل او تنسيق           
النها ستضع نفسها   "هذا الخيار   " حماس"واستبعد ان ترفض    . المقالة التي تدير القطاع   " حماس"مع حكومة   

وحسب اقتصاديين، فـان     ".طاع غزة التواق الى رفع الحصار     حينئذ في مواجهة الشعب الفلسطيني في ق      
 في المئة من المنشآت الصناعية في قطاع غزة، ما اضـاف            ٨٥هذا االغالق ادى الى توقف العمل في        

  . الف عامل الى قائمة البطالة٧٠
ميـة  وفي سياق مماثل، كشف المالكي ان الحكومة الفلسطينية ستجمد تنفيذ حصة قطاع غزة من خطة التن      

مـن  ": "الحياة"وقال لـ   . التي اقرتها الدول المانحة في مؤتمر باريس اخيرا لحين سيطرتها على المعابر           
غير الممكن ان نتمكن من تنفيذ مشروع واحد في قطاع غزة طالما بقي الحصار مفروضا عليه، وطالما                 

  .بقيت اسرائيل تمنع دخول السلع والمنتجات اليه
أكد المـالكي، أن هنـاك دعمـاً        : يوسف الشايب  - رام اهللا من   ٢٥/١٢/٢٠٠٧ الغد االردنية    وأضافت

وأكد أن األموال التي وعدت الدول المانحـة   أوروبياً للخطة التي قدمها سالم فياض، في بروكسل اخيرا،  
تقديمها للحكومة، لم تخرج بعد عن إطار الوعود، وأنه البد من متابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشدداً                 

 أنها ستذهب تماماً إلى البنود التي أشارت إليها الخطة التي أعدها فريق متخصص برئاسـة وزارة                 على
التخطيط الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة تؤكد استعدادها التام للتعاطي مع جميع اآلليات الدوليـة للرقابـة                

   .ها الكليةمن قيمت% ٤٠على بنود صرف هذه األموال، التي لن تقل حصة قطاع غزة فيها عن 
  
  رجال امن فلسطينيون يتولون المسؤولية األمنية في بيت لحم .٣

قال مصدر امني فلسطيني لرويترز ان خمسمئة ضابط امن جديد انتقلوا الى بيت لحم يوم األحد لتعزيـز                  
وهذا هو ثالث انتشار للقوات منذ نوفمبر تـشرين          .قوة تصل إلى ألف ضابط متمركزة بالفعل في المدينة        

وقال فياض وهـو يعلـن نـشر         .ي من قبل ضباط موالين للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية          الثان
القوات إن الحكومة الفلسطينية تريد أن ترى انسحابا إسرائيليا من بيت لحم وان وجـود قـوات األمـن                   

ض ان  واضاف فيـا  . الفلسطينية يهدف إلى الحفاظ على حكم القانون كجزء من الخطة األمنية الفلسطينية           
وقال فياض ان الخطـة النهائيـة       . قواته ما جاءت الى بيت لحم اال لتبقى وأن وجودها ليس ترتيبا مؤقتا            
  .تهدف الى تولى الفلسطينيين االمن في كل بلدات ومدن الضفة الغربية
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 سيارة شرطة جديدة في شوارع المدينة كما يقف رجال شـرطة فـي              ٢٠وقال سكان انه يمكن مشاهدة       
  . الرئيسية للمدينةالتقاطعات

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  كل قادة اسرائيل ايديهم ملطخة بالدماء: زياد أبو عين .٤

أعرب مسؤول في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية برئاسة        :  وكاالت االنباء  -رام اهللا ، القدس المحتلة      
لى اعتبـار عـدم     ع"أسرى ملطخة أيديهم بالدماء   "سالم فياض امس عن أمله في تغيير إسرائيل مصطلح          

وقال زياد أبو عـين وكيـل وزارة        . وجود أي قائد إسرائيلي يديه ليست ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني         
الجانب اإلسرائيلي يـدرك حقيقـة أن الـشعب         "األسرى والمحررين خالل اتصال مع صوت القدس إن         

ع االحتالل اإلسرائيلي   الفلسطيني هو في حالة صراع مع الجانب اإلسرائيلي ونحن في حالة شبه حرب م             
، وهذا الصراع يؤدي إلى سقوط ضحايا وإلى قتلى وجرحى وليس هناك قائد إسرائيلي إال ويديه ليـست                  

أن ال حل لقضية األسـرى إال برفـع كـل         "وشدد على   ". ملطخة بالدماء بل غارقة في الدماء الفلسطينية      
  .القوانين اإلسرائيلية المعيقة لعملية التبادل 

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  حماس تعاني من انقالب في القيم وليس في السياسة: نبيل عمرو .٥

قال مستشار الرئيس للشؤون اإلعالمية  نبيل عمرو في كلمة ألقاها نيابة عن             :  عبد الهادي عوكل   -غزة  
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس خالل اعتصام تضامني نظمته لجنة العاملين في جريـدة               

ان السلطة الوطنية  لن تسمح ألحـد  :" مع المركز الفلسطيني لالتصال الجماهيري بغزة   " اة الجديدة الحي"
وتساءل عمرو عن سبب إقدام  حركة حماس علـى          . بإلغاء التاريخ وإلغاء حرية الكلمة والرأي والموقف      

أالنه :" ف ؟ مضيفا    ماذا فعل عمر الغول لكي يختط     :"  : اعتقال  وسلب الكاتب عمر الغول حريته  قائال        
كان من السباقين دوما إلى انتقاد الخالفات؟ مشيرا الى ان  الغول كان من السباقين للدعوة إلى الوحـدة                   
الوطنية ،  ومؤكدا انه كان  مستشارا يعمل من أجل توثيق الصلة بين كل ألوان طيف العمـل الـوطني                     

نية،  معبرا عن اعتقاده بان مـا تقـوم بـه            والحكومة باعتباره مستشارا لرئيس الحكومة  للشؤون الوط       
نحن ندرك  الوضع الفلـسطيني فـي        : "وأضاف نبيل عمرو قائالً   . حماس هو حرب شعواء بكل المعاني     

ان :" قطاع غزة،  فقد  بات واضحاً ان حماس قد سقطت اآلن بشعاراتها على وهج السلطة،  وتابع قائال                    
مشيراً " اقفهم،  باتت السلطة والقمع همهم األكبر والوحيد           الذين يتطلعون ويظنون انهم عقائديون في مو      

وأشار عمرو إلى مقولة حماس المـشهورة       . إلى ان حماس تعاني من انقالب في القيم وليس في السياسة          
،  مؤكداً انه لم يجرؤ أحد على إعدام أو قتـل أو سـجن فـي                 "دعني اقتله أدخل به الجنة      " في االنقالب 

  .الحكومات السابقة
   ٢٥/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   التربية تنفي وقف رواتب العاملين في مكاتب التعليم العالي بغزةوزارة .٦

نفت وزارة التربية والتعليم العالي امس في بيان لها صحة ما ورد في بيان صدر عـن إعـالم                   : رام اهللا 
واسـتنكرت   .لي بغـزة  الحكومة المقالة في غزة بخصوص وقف رواتب العاملين في مكاتب التعليم العا           

الوزارة ما تم ادعاؤه ونسبه إلى الوكيل المساعد لشؤون التطـوير والتخطـيط بـصري صـالح بهـذا                   
  .الخصوص،  مؤكدةً انه عاٍر عن الصحة

    ٢٥/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  "شاليت"إسرائيل تمارس الخداع من أجل تخفيض المطالب بشأن صفقة : الرازقعبد  .٧
األسرى والمحررين األسبق هشام عبد الرازق، إن إسرائيل تمارس الخـداع مـن    قال وزير    :حسن جبر 

وأكـد عبـد الـرازق       .أجل تخفيض المطالب بشأن صفقة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت          
أن عمليات الخداع تأتي من خالل التصريحات التي يطلقها المـسؤولون اإلسـرائيليون، عـن             " األيام"لـ

يمكـن أن تقـوم إسـرائيل       : وتـابع  .ن خمسة وزراء لتغيير معايير اإلفراج عن األسرى       تشكيل لجنة م  
باإلفراج عن أي أسير مهما كانت تهمته أو حكمه، بدون العودة إلى أية لجنة كما حصل في مرات سابقة                   

، رغم أنه كان مـسؤوالً عـن        ٢٠٠٣وأكد عبد الرازق أن إسرائيل أطلقت سراح أبو السكر عام           . عديدة
  . إسرائيليا٢٣ًلية الثالجة في القدس التي مات خاللها عم

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  "ميركافا" على صواريخ تخترق دبابة "حماس" قلقة من إمكانية حصول "إسرائيل" .٨
أبدى الجيش االسرائيلي قلقاً كبيراً من حصول حركة حماس على وسائل قتالية يمكن أن تؤثر على  :غزة

وقالت مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية .  الحالي، الذي يميل بشكل جارف لصالح إسرائيلميزان القوى
ان هناك تخوفا من حصول حماس على صواريخ قادرة على اختراق دبابة ميركافا "في جيش االحتالل 

رائيليةً اإلس" معاريف"واضافت المصادر لصحيفة . التي توصف بأنها الدبابة األكثر تحصيناً في العالم" ٤
ذات الرأس المتفجر " تندم"امس أن قيادة الجيش تدرس حالياً إمكانية قيام مقاتلي حماس باستخدام قذائف 

والتي بإمكانها اختراق المدرعات اإلسرائيلية خالل المواجهات التي وقعت بين قوات االحتالل ونشطاء 
األسبوع الماضي، مشيرة الى أنه حماس عند التخوم الشرقية لمخيم المغازي لالجئين، وسط القطاع 

يحتمل على نطاق واسع أن الجندي الذي أصيب بجراح بالغة خالل العملية قد تعرضت دبابته للقصف 
  .بمثل هذا النوع من الصواريخ

وحذرت المصادر من أن هذه الصواريخ ذات الرأس المزدوج بإمكانها اختراق دروع أي دبابة، منوهة 
مة على أساس إحداث ثقب في درع الدبابة عند إصابتها ألول مرة، وعبر الى أن هذه الصواريخ مصم

واكدت المصادر أن هناك شكوكا في أن تكون . هذا الثقب تدخل عبوة اخرى تنفجر لتلحق معظم الضرر
  . بين رفح ومصرالمطورة عبر االنفاق" ٢٩آر بي جي "حركات المقاومة قد حصلت على قاذفات 

 ٢٥/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  

  تصريحات أبو العينين تهدد االستقرار في المخيمات ولبنان ": حماس" .٩
، في بيان أصدرته امس تصريحات أمـين سـر فـصائل منظمـة التحريـر                "ماسح"استنكرت حركة    

اعتداءات مباشرة وصريحة علـى حركـة       "الفلسطينية في لبنان سلطان ابو العينين والتي هدد فيها بتنفيذ           
نستنكر هذه التصريحات غير المسؤولة التي تدعو الى الفتنة، وتفتح الباب الفتعـال         اننا  : "وقالت". حماس

ازمة في المخيمات ال يمكن توقع نتائجها، إن مثل هذه التـصريحات تهـدد االمـن واالسـتقرار فـي                    
المخيمات، وما يعنيه ذلك من مساس بأمن واستقرار لبنان، وهو تصعيد غير مبرر فـي ظـل حـرص                   

لقد تحدث السيد ابو العينين     : "وأضافت". لى االمن واالستقرار في المخيمات وفي لبنان      ع" حماس"حركة  
عن احتمال منع مهرجانات فتح في غزة، وأغفل بشكل واضح وصريح قيام اجهزة السلطة فـي الـضفة          

ذلك من إقامة اي فعاليات او مهرجانات في ذكرى انطالقتها، قبل ايام وتنفيذ             " حماس"الغربية بمنع حركة    
وفي هـذا تنـاقض واضـح       ) العين بالعين والسن بالسن   (بالقوة المسلحة، ويتحدث في نفس الوقت عن        

  ". وصريح يكشف نوايا االعتداءات المبيتة
ان مثل هذه التصريحات تعني ان السيد سلطان ابو العينين يتحمل المسؤولية السياسية والميدانيـة               "ورأت  

أن مثل  "، معتبرة   "في لبنان أو احد كوادرها    " حماس"عرض له حركة    واالمنية والقانونية عن اي حادث تت     
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هذه التصريحات تؤكد الحاجة الى تشكل مرجعية فلسطينية في لبنان، تـضم كافـة القـوى والفـصائل                  
  ". الفلسطينية وعددا من الشخصيات المستقلة، تتولى ادارة الشؤون الفلسطينية وتنظيمها في لبنان

 التصريحات برسم المسؤولين السياسيين واالمنيين اللبنانيين، التخاذ االجراءات         اننا نضع هذه  : "وأضافت
اننا ندعو القـوى والفـصائل والشخـصيات        . الكفيلة بحماية االمن واالستقرار في المخيمات وفي لبنان       

ني الفلسطينية الى اتخاذ موقف واضح يوقف هذا االستهتار باللحمة الوطنية والنسيج االجتماعي الفلـسطي             
  ". واالمن في المخيمات وفي لبنان، والذي يمثل التصريح أحد مظاهره

في منطقة صور انه وبعد التهديدات التي اطلقهـا         " حماس"من جهة ثانية اعلن مصدر مسؤول في حركة         
في المخيمات الفلسطينية في منطقة صور بتمزيق       " فتح"ابو العينين، أقدمت عناصر معروفة تابعة لحركة        

حركة التي تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد األضحى وتهنئة حجاج بيت اهللا الحرام، وكتابة الشتائم              الفتات ال 
كم كنا نتمنى أن يطلق ابو العينين تهديداته        : بحق قيادة حماس وشهدائها وتمزيق صورهم، وقال المصدر       

ة في الضفة الغربية،    ضد العدو اإلسرائيلي الذي يغتال المجاهدين والمقاومين وأن يتكلم عن أفعال السلط           
كم كنا نتمنى أن ينفذ أجندته الخارجيه بعيداً عن مخيماتنا الفلسطينية وأن يحترم سيادة واستقرار وأمـن                 

في منطقة صور تحـذر     " حماس"وعليه فإن حركة    . هذا البلد بدل السعي إلشعال فتنة فلسطينية فلسطينية       
 الجهات الرسمية اللبنانية واألمنيـة والقـوى        من المساس بأي من أبناء حركة حماس وكوادرها، وتدعو        

واألحزاب إلى تحمل مسؤولياتهم والوقوف بوجه من يريد استدراج مخيماتنا الفلـسطينية الـى اقتتـال                
داخلي، وأن حركة حماس رغم كل ما يجري من تصعيد واستفزازات، إن كان من تـصاريح سياسـية                  

يرها من االستفزازات فإنها تؤكد أنها لـن تـسمح أن           وتعبئة داخلية وتمزيق لالفتات وصور الشهداء وغ      
يمس السلم األهلي في المخيمات الفلسطينية، فموقفنا واضح ينبع من المصلحة الوطنية الفلسطينية العليـا               
والوفاء للبنان، كما تؤكد الحركة رفضها القاطع والمطلق نقل التوتير الى مخيماتنا وستبقى حريصة كـل                

ا وأمنه واستقراره وعدم االنجرار وراء اي مـن ردود األفعـال اوالمهـاترات    الحرص على وحدة شعبن 
  . السياسية التي تحصل هنا وهناك

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧السفير     
  
  بفتح قنوات اتصال مع االحتالل " حماس" ينفي وجود قرار أو توجه لدى خاطرسامي  .١٠

وع مـن االتـصاالت بـين       ، سامي خاطر، وجود أي ن     "حماس "لـنفى عضو المكتب السياسي     : دمشق
إن ما يروج له في وسائل اإلعالم الصهيونية، ومن يدور فـي            : "حركته وبين االحتالل الصهيوني، وقال    

فلكها، عن وجود قرار أو توجه لدى الحركة بفتح قنوات اتصال مع االحتالل الصهيوني، هو كالم عـاٍر                  
مة، وهو محاولة يائسة لتـشويه صـورة        عن الصحة، ويرمي إلى إحداث حالة إرباك لدى فصائل المقاو         

 )أمـس (وأوضح خاطر في تصريح خاص أدلى به اليـوم االثنـين          ". الحركة أمام جماهير شعبنا وأمتنا    
عدم "أن الموقف السياسي لدى حركة حماس يقوم على أساس          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  ) ٢٤/١٢(

  ."هإجراء أية مفاوضات مع المحتل الصهيوني أو االتصال ب
أما ما يقال أحياناً عن استعداد الحركة لإلعالن عن هدنة مع االحتالل الـصهيوني،              : "وتابع خاطر قائالً  

فإنه ذلك يأتي في سياق الرؤية السياسية التي تم التوافق عليها مع الكل الفلسطيني، هذه الرؤية التي تقوم                  
، وإقامـة الدولـة الفلـسطينية       ١٩٦٧على أساس االنسحاب الصهيوني من جميع األراضي المحتلة عام          

المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديـارهم، وإزالـة جميـع               
المستوطنات والبؤر االستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة واإلفـراج عـن جميـع األسـرى                 

  ". والمعتقلين
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 واألحمد ينتقد االستيطان".. إسرائيل"ينسحب من المفاوضات مع " فتح"ادي في قي .١١
لن يشارك في أي جلسة مفاوضـات       "، قدورة فارس، أنه     "فتح"أعلن القيادي في حركة     : وكاالتاألخبار،  

رغم مشاركة الوفـد الفلـسطيني      ،  "مع الجانب اإلسرائيلي إذا استمرت إسرائيل في برنامجها االستيطاني        
من النتائج األولية الملموسة للمفاوضات تكون أن االستيطان مجمد، أما أن           "مفاوضات، وقال فارس إن     بال

نتفاوض لنقدم صورة ال تعكس بالضرورة واقع الحال في فلسطين، فأنا برأيي هـذا خطـأ اسـتراتيجي                  
بإبالغ اإلسرائيليين أنه   تمثّل خطأ استراتيجياً إن لم يقم المفاوض الفلسطيني         "، معتبراً أن جلسة أمس      "كبير

  ".لن يعود إلى أي جلسة طالما االستيطان مستمر
عزام األحمد، من انهيار عمليـة التفـاوض        ،  في المجلس التشريعي  " فتح"وفي السياق، حذّر رئيس كتلة      

وقال، في مؤتمر صحافي بعد لقائه األمين العام للجامعة العربيـة           . جراء سياسات االستيطان اإلسرائيلية   
رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس إلـى موسـى حـول             "و موسى في القاهرة، إنه حمل       عمر

 ".المفاوضات والعقبات اإلسرائيلية أمامها، التي تتمثّل في استمرار االستيطان
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  صواريخ القسام نجحت في خلق ميزان رعب  ": إسرائيلية"دراسة  .١٢

أن صواريخ القسام وقـذائف الهـاون تـشكل اليـوم الـسالح             " إسرائيلية"أكدت دراسة    :القدس المحتلة 
وقـدم  . الفلسطيني المركزي وتتوقع تزايد عددها وطول مداها وارتفاع مستوى دقتها وخطورة انفجارها           

الستخدام الفلـسطينيين صـواريخ القـسام     " إسرائيلية"، رؤية   "المعلومات لالستخبارات واإلرهاب  "مركز  
 حجمها والسياسات المعتمدة من خلفها ونتائجها ومدى أثرها على سكان           ٢٠٠٠نذ عام ،  وقذائف الهاون م  

وأشارت إلـى أنهـا      ٢٠٠١ ولفتت الدراسة إلى أن إطالق الصواريخ والقذائف بدأ عام،        . النقب الغربي 
تحولت تدريجيا لواحد من التهديدات المركزية للمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، وكشفت أن عـددها               

  ".سديروت"منها استهدفت مستعمرة % ٤٠ صاروخا، ٢٣٨٣لغ حتى اليوم ب
 ١٩٠(وشددت الدراسة على أن األضرار الناجمة عن الصواريخ بالنسبة للمستوطنين في دائـرة الخطـر    

ال تقاس فقط باألرقام وبعدد القتلى والجرحى وبمجمل الخسائر، الفتة إلـى التـأثير الـسيكولوجي                ) ألفاً
تطال الـصواريخ   "وأضافت الدراسة   .  وإلى الضرر الكبير الالحق بشعور األمن واألمان       المتراكم عليهم 

في النقب الغربي وتتسبب بهجرتهم مـن المنطقـة خاصـة فـي             " اإلسرائيليين"هذه النسيج االجتماعي ل   
  ". وتعرض الجيش والمستوى السياسي النتقادات حادة" سديروت"

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  .. تعتبرها عبثية"الديمقراطية" تطالب بوقف المفاوضات و"ة الشعبيةالجبه" .١٣

 أن استمرار جوالت التفاوض بـين الـسلطة الفلـسطينية    "الجبهة الشعبية"صرح ناطق باسم : ألفت حداد 
وإسرائيل في ظل تواصل وتنامي سياسة بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة على مـرأى               

 أجمع، وفي ظل استمرار وتصعيد العدوان، وممارسة أعتى أشكال اإلرهاب الصهيوني            ومسمع من العالم  
من حصار وتجويع واغتياالت في قطاع غزة الباسل والضفة الفلسطينية، يجعل من هـذه المفاوضـات                

  .غطاًء تستفيد منه إسرائيل لمواصلة سياستها العدوانية
يذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية وعـضو المكتـب         وفي المقابل، صرح تيسير خالد، عضو اللجنة التنف       

السياسي للجبهة الديمقراطية أن المفاوضات مع الجانب اإلسـرائيلي فـي ظـل اسـتمرار النـشاطات                 
ـ               شاهد زور  "االستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس سوف تتحول إلى عملية عبثية يراقبها العالم ك

  ".أكل اآلخرعلى مفاوضات بين ذئب وحمل أيهما ي
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  التوسع االستيطاني يهدد مفاوضات السالم : "فتح"مركزية  .١٤
حذرت اللجنة المركزية لحركة فتح امس من مواصـلة إسـرائيل سياسـة التوسـع               :  د ب أ   -رام اهللا   

 واتهمت اللجنة فـي بيـان      .االستيطاني بمدينة القدس وتداعياتها على تقويض مفاوضات السالم الجارية        
عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام اهللا، الحكومة اإلسرائيلية بالعمل على              

وطالبت اللجنة الرباعية وبشكل خاص الواليات المتحـدة باتخـاذ           .إفشال مفاوضات السالم قبل أن تبدأ     
  ".مواقف واضحة ومسؤولة إليقاف هذه الممارسات اإلسرائيلية"

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
   من غزة"سديروت"على " الزرقاوي"قذيفة  تطلق" فتح اإلسالم" .١٥

المقربة من تنظيم القاعدة أنها أطلقت أمس األول، قذيفـة علـى            " فتح اإلسالم "أكدت مجموعة   : ب.ف.ا
في جنوب فلسطين المحتلة، على ما أفاد بيان لفرعها الفلسطيني أورده أمس مركـز              " سديروت"مستعمرة  

حركة فتح اإلسالم فـي     "وجاء في بيان    .  في مراقبة المواقع اإلسالمية على االنترنت      أمريكي متخصص 
أطلقت األحد الماضي عند الساعة الثالثة بعـد        " كتيبة الشيخ أسامة بن الدن    "ان  )" فلسطين(ارض الرباط   

ليـة  وأضاف ان منفذي العم   . على مستوطنة سديروت  " الزرقاوي"الظهر بالتوقيت المحلي قذيفة من نوع       
وأشار البيـان    .اثر الهجوم من دون تحديد المكان الذي أطلقت منه القذيفة         " تمكنوا من االنسحاب سالمين   "

شمال  (سلسلة عمليات تهدف إلى االنتقام إلخواننا المجاهدين في نهر البارد         "إلى أن الهجوم يندرج ضمن      
  .")لبنان

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  " اًسيئ "محور فيالدلفيا وتعّدهأداء مصر األمني عند ليفني تنتقد  .١٦

تسيبي ليفني خالل مشاركتها في اجتماع لجنة الخارجية        " اإلسرائيلية" قالت وزيرة الخارجية   )آي.بي.يو(
والحرب التابعة للكنيست، أمس، إن أداء مصر عنـد محـور فيالدلفـي الفاصـل بـين قطـاع غـزة                     

دور مصر في مؤتمر أنـابولس كـان        "لها إن عن ليفني قو  " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم   ".سيئ"ومصر
إيجابيا، لكن هذا ال يتناقض مع أن نشاطهم في فيالدلفي كان سيئا وينطوي على إشكالية وألحق أضرارا                 

) إلى قطـاع غـزة    (الحاجة لتقليص التهريب    "وأضافت ليفني أن  ". في القدرة على التقدم بالعملية السياسية     
من جانبه   ".وبالطبع فإنه يؤثر في العالقات مع مصر      " إسرائيل"ـلبشكل كبير، هدف استراتيجي بالنسبة      

أدلة مصورة  " اإلسرائيلي"بحوزة الجيش "زعم عضو الكنيست يوفال شطاينتس من حزب الليكود لليفني إن         
على أن المصريين يساعدون المهربين على إدخال أسلحة ونشطاء إرهابيين إلى قطاع غزة لكـن وزارة                

   ".إسرائيل"راض الصور أمام الكونغرس األمريكي وهذا يلحق أضرارا بالخارجية تمنع استع
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  حزبي ينهار إذا أوقفت االستيطان: أولمرت لبوش .١٧

العبري، النقاب عن أن مكتب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي         " روتر"كشف موقع    :وكاالت األنباء  -رام اهللا 
ماضي، اإلدارة األميركية رسالة ترتكز علـى اسـتطالع أجـراه مكتـب             أيهود أولمرت سلم األسبوع ال    

واتضح حسب معطيات االستطالع الذي وصف بأنه سري، بـأن           .أولمرت حول البناء في المستوطنات    
الذي يترأسه أولمرت، سينهار كلياً إذا قررت الحكومة اإلسـرائيلية وقـف البنـاء فـي                " كاديما"حزب  

في القـدس المحتلـة، كمـا يطالـب         " معاليه ادوميم "و) حى هار حوما  (م  المستوطنات وفي جبل أبوغني   
التي وضعتها اميركا وتبنتها اللجنة الرباعية الدولية       " خريطة الطريق "الفلسطينيون، وحسب ما تنص عليه      

وجاء في الرسالة أن مكتب أولمرت لن يستطيع االسـتمرار فـي الـسيطرة علـى                 .ومؤتمر انابوليس 
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وحسب مصادر في مكتب أولمرت، فإنـه قـال للـرئيس            .ت إذا قرر وقف االستيطان    الحكومة، والكنيس 
" إذا أجبرتمونا على وقف االستيطان ستضطرون للتعامل مع افيغدور ليبرمـان ونتنيـاهو            : "جورج بوش 

واالول متطرف، والثاني متطرف، وينافس اولمرت على رئاسة الـوزراء فـي حـال ادانـه تقريـر                  
  ".فينوجراد"

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧اإلماراتية االتحاد 
  
  سننتصر في الحرب المقبلة: عدوان تّموز "أوسمة"باراك يوّزع  .١٨

تلقى جنراالت الجيش اإلسرائيلي أمس أوسمتهم الخاصة لمشاركتهم في عدوان تموز علـى             : محمد بدير 
ليين على األعضاء الحا  " وسام حرب لبنان  "وتكفل وزير الدفاع، إيهود باراك، بتوزيع       . ٢٠٠٦لبنان عام   

وشارك فيها بـشكل مـن      " حرب لبنان الثانية  "والسابقين في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، ممن عايش         
وأقيم حفل رسمي في مقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية بتل أبيب، أعرب باراك في خاللـه عـن                  .األشكال

 نتوقـع أنهـا سـتنتهي       إذا حصلت حرب أخرى، فإننا    "توقعه بتحقيق االنتصار في الحرب المقبلة، قائالً        
حـرب  "ووصف الحرب بأنها كانت     ". بالنصر مع حد أدنى من اإلصابات واألضرار في الجبهة الداخلية         

المقاتلين الذي رأوا النار عن قرب وأولئك الذين لم يكونوا على خط النار ولمليون ونـصف                "من  " الجميع
مسار عميق ومثيـر لالنطبـاع مـن     "وشدد على أن الجيش في". مليون مدني كانوا في مدى الصواريخ   

وتلقى رئيس األركان الـسابق، دان   ".عملية إصالح العيوب وتحسين القدرات في كل المجاالت العملياتية      
  . حالوتس، الذي استقال بسبب الحرب، وساماً

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 
  
  باراك اتخذ قراراً باغتيال هنية قي أقرب فرصة": اإلسرائيلي"موقع روتر  .١٩

أعلنت مصادر إسرائيلية عن انه تم اتخاذ قرار باغتيـال رئـيس الحكومـة              :  والوكاالت ،البيان -غزة  
اإلسرائيلي " روتر"وذكر موقع   . الفلسطينية المقال إسماعيل هنية في أقرب وقت يسمح إلسرائيل باغتياله         

هنيـة  " عن باراك قوله     ونقل الموقع ". وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك هو من قاد التخاذ القرار         "أن  
من ناحيته أوضح خليل أبوليلة عضو المجلس التشريعي عن حركة حمـاس،            ". انهى دوره وسيتم اغتياله   

 أمس أن حركته تأخذ على محمل الجد التهديدات اإلسـرائيلية بتـصعيد             ،)صوت القدس (في اتصال مع    
  . عدوانها واستمرار نهج االغتيال

 ٢٥/١٢/٢٠٠٧البيان 
 
  التوصل الى هدنة ال يعني وقف االغتياالت: يليسرائإوزير  .٢٠

 قال وزير جودة البيئة في الحكومة اإلسرائيلية ، رئيس جهاز الموساد الـسابق             :  د ب أ   -القدس المحتلة   
جدعون عزرا، أن التوصل الى هدنة او الى اتفاق لوقف اطالق النار مع حماس في قطاع غزة، ال يعني                   

 اسرائيل عن القيام بعمليات اغتيال للنشطاء الفلسطينيين مـن مختلـف            بأي حال من االحوال أن تتوقف     
انـه  "وأضاف في معرض رده على سؤال لإلذاعة اإلسرائيلية العامة مساء االحـد،              .التنظيمات المسلحة 

يتحتم اوال وقبل كل شيء ان تمنع حماس اطالق الصواريخ باتجاه البلـدات االسـرائيلية الواقعـة فـي                   
وتـابع   ".لفصائل التي تعمل على ذلك، ومنعها من شن هجمات ضد اهـداف اسـرائيلية   الجنوب، ولجم ا  

ولكن في حال تنفيذ حماس هذا الشرط، فان هذا اليعني ان يتوقف الجيش اإلسـرائيلي عـن عمليـات                   "
االغتيال المركزة للناشطين الفلسطينيين، خصوصا وان لدى المخابرات االسرائيلية، معلومات مؤكدة تفيد            

ان اسـتهداف القـادة     "واردف قائال    ". نشطاء المقاومة يخططون لتنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية        بان
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السياسيين لحركة حماس ما زال واردا جدا، وان الجيش اإلسرائيلي لن يتورع عن القيام بهذه االعمـال                 
  ".حتى في ظل أي هدنة محتملة

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  دنى مستوى لها منذ عقدينهجرة اليهود الى اسرائيل في ا .٢١

اظهرت ارقام نشرتها وزارة االستيعاب ان هجرة اليهـود الـى اسـرائيل    :   برهوم جرايسي-الناصرة  
، وهو ادنى مستوى لها منذ      ٢٠٠٧ شخص في    ١٩٧٠٠واصلت تراجعها هذه السنة وبلغ عدد المهاجرين        

سرائيل سجلت فـي العـام الحـالي        وقالت الوزارة أمس، إن الهجرة اليهودية إلى إ        .حوالى عشرين سنة  
% ٦ مهاجر، وهو أقل بنسبة      ١٩٧٠٠، وبلغ عدد المهاجرين     ١٩٨٩، أدنى مستوى لها منذ العام       ٢٠٠٧

ويعتبر هذا التراجع استمرارا للتراجع السنوي في عدد المهاجرين اليهود           .٢٠٠٦عما كان عليه في العام      
 ألف مهاجر سنويا،    ١٠٠لتسعين من القرن الماضي     إلى إسرائيل، فبعد أن كان معدل الهجرة في سنوات ا         

 ألفا، ثم هبط في آخر عـامين إلـى          ٢٣، إلى حوالي    ٢٠٠٠هبط في السنوات القليلة الماضية، بعد العام        
إال أن ما يقلق إسرائيل والحركة الـصهيونية         . ألفا ٢٠ ألفا، وفي هذا العام تراجع إلى ما دون          ٢١معدل  

عاكسة، بمعنى مغادرة إسرائيل، فقد أظهـرت معلومـات جديـدة ظهـرت             أيضا، هو ازدياد الهجرة الم    
 ألف شخص من حـاملي الجنـسية اإلسـرائيلية          ٧٠٠األسبوعين الماضيين ، أنه في هذه المرحلة يوجد         

 ألفـا   ١٤ ألفا إلى    ١٢ ألف شخص، وأن ما بين       ١٨يعيشون في الخارج، ويغادر اسرائيل  سنويا حوالي         
ئيلية يتم اعتبارهم مهاجرين، وفق التعريف اإلسرائيلي لكل من ينقطـع عـن             من حاملي الجنسية اإلسرا   
  البالد لمدة عامين متواصلين

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  من شباب الكيان يرغبون في المغادرة% ٣٥استطالع  .٢٢

" اإلسـرائيلية " مـن أبنـاء الـشبيبة     % ٣٥كشف استطالع أن     :ب.ف. وديع عواودة، أ   -القدس المحتلة   
أن % ٤١ون في الهجرة، وأن واحـداً فقـط مـن بـين تـسعة يـؤمن بالقيـادة، فيمـا يعتقـد                       يرغب

وأشار االستطالع الذي شمل عينة تمثيليـة        .الحاكمة أكثر فساداً من البلدان الغربية     " اإلسرائيلية"المؤسسة
 فـي   يفضلون العيش في الكيان مقارنة مع دول أخرى، وإلى أن الرغبة          % ٤٨نفذه معهد سميث الى أن      

من أبناء  % ٧٥وكشف االستطالع أن     .الهجرة لدى نسبة كبيرة من الشبيبة تنبع من حالة الفساد السياسي          
أنفـسهم أوالً كيهـود ومـن    % ٧٣يولون الجيش ثقـة كبيـرة فيمـا يعـرف       )  عاماً ١٨  ١٤(الشبيبة  

نية وتـرى نـسبة     منهم بالحفاظ على القيم اليهودية أبرز تعبير عن الصهيو        % ٢٧، ويرى   "إسرائيليين"ثم
  .مماثلة منهم ذلك بالخدمة في الجيش

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  يعارضون اإلفراج عن أسرى % ٦٧يؤيدون عملية على غزة و% ٤٦:معاريف
اإلسرائيليين معارضتها اإلفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين فـي         % ٦٧أبدى: القدس –فلسطين اليوم   

بحسب استطالع للـراي نـشرته      , ابل اإلفراج عن الجندي جلعاد شاليت     هجمات دامية ضد إسرائيليين مق    
وردا على سؤال حول ما اذا كـانوا يوافقـون علـى إطـالق سـراح        .اليوم الثالثاء " معاريف"صحيفة  

بينما , من اإلسرائيليين أنهم ال يوافقون    % ٦٧قال  , مقابل اإلفراج عن شاليت   " فلسطينيين قتلوا إسرائيليين  
مـن اإلسـرائيليين يعارضـون      % ٥٩واشار االستطالع ايضا الى ان       %. ٣٣ من وافقوا    لم تتعد نسبة  

من اإلسـرائيليين   % ٤٦قال  , وأخيرا %.٣٦االتفاق على وقف إطالق نار موقت مع حماس مقابل تأييد           
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ان إسرائيل يجب أن تشن عملية عسكرية واسعة ضد حماس في قطاع غزة ولو على حـساب تـسجيل                   
  .عكس ذلك% ٤٥لجنود اإلسرائيليين في حين يرى خسائر في صفوف ا

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  اليهود يبحثون عن صفحات ضائعة من العهد القديم في سوريا .٢٣

يبذل معهد يهودي جهوداً دولية حثيثة من أجل العثور على صفحات مفقودة من العهد القـديم                : أي.بي.يو
" معهد بن زيفي  "أمس ان " واشنطن تايمز "وذكرت صحيفة  . عاماً في سوريا   ٦٠يعتقد بأنها اختفت قبل نحو      

طلب من السكان اليهود السابقين في مدينة حلب المساعدة في العثور على الصفحات التي فقـدت خـالل     
اننا نناشد  "وقال مدير المعهد زيفي زاماريت للصحيفة     . أعمال شغب مناوئة لليهود وقعت خالل تلك الفترة       

 السابقين في الجالية اليهودية التي كانت يوماً كبيرة العدد في حلب، والمنتشرة اآلن في العـالم                 األعضاء
 ١٠٠ويطلق على النص الذي يرجع تاريخه الى حوالي          ".البحث عن الصفحات المفقودة واحضارها الينا     

أكثر ) المخطوطة(انها"غبريال باراكي " االسرائيلي"من جانبه قال عالم اآلثار    ". مخطوطة حلب األثرية  "عام
  ".           نسخ العهد القديم التي يمكن االعتماد عليها

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ع استخدام  القنابل العنقودية في تموزإسرائيل تشّر .٢٤

 أفاد مسؤولون عسكريون اسرائيليون طلبوا عـدم ذكـر أسـمائهم أمـس أن المحققـين                 : أ ب  -القدس  
يين خلصوا الى أن استخدام اسرائيل القنابل العنقودية خالل الحرب على لبنان كـان              العسكريين اإلسرائيل 

وأكدوا أنه لن تكون هناك اتهامات باستخدام هذه القنابـل وأن الملـف             . مشروعاً بموجب القانون الدولي   
بلـة  وكانت األمم المتحدة وجماعات حقوق اإلنسان اتهمت اسرائيل بالقاء نحو أربعـة ماليـين قن              . أقفل

ولم ينفجر منها نحو مليون قنبلة ال تزال تعرض حياة المـدنيين            . ٢٠٠٦عنقودية خالل الحرب  صيف      
  .للخطر في جنوب لبنان

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧النهار 
  
   في بيت لحم عباس إعادتها إلى ذويهاناشد تقسرا إلى غزةمبعدة فلسطينية طفلة  .٢٥

مي المبعدة قسرا من الضفة الغربية الى مدينـة         ناشدت الطفلة الفلسطينية سماهر الهري    :  حامد جاد  -غزة  
 الرئيس عباس والمفاوضين الفلسطينيين ومؤسسات حقوق اإلنسان بضرورة العمـل علـى إنهـاء               ،غزة

عبرت عن لهفتها لرؤية أبيها الذي تحرر        وقد   .معاناتها وإعادتها الى والدها وأسرتها في مدينة بيت لحم        
 ٢٠٠٣ حيث أنها لم تره إال مرتين منذ أن تم اعتقاله بين عامي              ،اممن السجون اإلسرائيلية قبل بضعة أي     

عندما وصلت الى غزة بكفالة جـدتها        ،٢٠٠١وأشارت الطفلة الى ان معاناتها بدأت منذ عام          .٢٠٠٧و
،  بعـد وفـاة جـدتها       أجبرها االحتالل على البقاء في غزة      حيث  أحد مبعدي كنيسة المهد،    لزيارة جدها 

  .ك الحين لم تر والدتها واشقاءهانها منذ ذلأموضحة 
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   االستيطاني يخدم إعادة انتخاب أولمرت التوسع: خبير فلسطيني .٢٦

ن عمليـات   أ ،فلسطيني في شؤون االستيطان والخرائط خليل التفكجي امس       الخبير  القال  :  د ب أ   -غزة  
اب أولمرت في االنتخابات اإلسرائيلية المزمعة عام       التوسع االستيطاني اإلسرائيلية تمثل ورقة إلعادة انتخ      

أن وتكـريس   ،   من المفاوضات  وأوضح أن عملية التوسع تعني استباق إسرائيل المرحلة النهائية         .٢٠١٠
وأكد أن ما يعزز عزل القدس عن الـضفة ومحيطهـا هـو     .القدس هي عاصمة أبدية للدولة اإلسرائيلية  
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الفصل العنصري،    جدار من خالل يرا إلى أن عملية العزل ستتم        ألف وحدة سكنية، مش    ٢٠مشروع بناء   
  .وإعادة إحياء مشروع شارع الطوق الذي سيقام فيه أنفاق وجسور لربط المستوطنات

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

  جماعات يهودية متطرفة تقتحم األقصى بحماية شرطة االحتالل .٢٧
قصى من جهة باب المغاربة، تحت حمايـة        اقتحمت مجموعة من اليهود المتطرفين أمس حرم المسجد األ        

في سـياق آخـر،      و .ذكر شهود  بحسب ما     صوراً وخرائط  ونحملي واكان، حيث   قوة من شرطة االحتالل   
أثار قرار سلطات االحتالل تخصيص موازنات مالية كبيرة لبناء وتوسيع المستوطنات في مدينة القـدس               

 حيث  . على المستويين الرسمي واألهلي المقدسي     المحتلة خصوصاً، موجة عارمة من االستنكار والسخط      
 ومن تداعياتها علـى     ،حذرت من تداعيات خطوة االحتالل    قد  كانت مؤسسات حقوقية وجمعيات مقدسية      
  .الميزان الديموغرافي في المدينة المقدسة

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧المستقبل 
  

  الكارثيةقخفاء الحقائإل هو يطالي من التوجه إلى غزةالوفد إال منع الخضري يعتبر .٢٨
أعتبر جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن منع االحتالل اإلسرائيلي وفدا             : غزة

وقد ناشد  . ايطاليا من الدخول إلى قطاع غزة يهدف إلى إخفاء الحقائق ومنع التضامن الدولي مع القطاع              
 الضغوط على االحـتالل للـسماح       الخضري كافة المؤسسات الحقوقية الدولية التحرك السريع وممارسة       

للوفد بالمرور، كما دعا وفودا أخرى للحضور إلى غزة رغـم اإلعاقـات اإلسـرائيلية، تحـدياً لهـذه                   
تشفيات والمراكـز  وبين أن الوفد كان ينوي زيارة مرضى قطاع غزة، وزيارة المس  . اإلجراءات التعسفية 

الصحية لالطالع على حجم الكارثة اإلنسانية فيها، إلى جانب زيارة العديـد مـن المـصانع والـورش                  
  .لالطالع على آثار الحصار على كافة األصعدة

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  

   بسبب حصار غزة علماء فلسطين تؤجل موعد مؤتمرها الدولي األولرابطة .٢٩
العلمـاء والقـضية    "ن  اعنوب فلسطين، عن تمديد موعد مؤتمرها الدولي األول         أعلنت رابطة علماء  : غزة

نظراً للحصار المفروض على قطاع غزة، موضحة أن الموعد الجديد للمؤتمر           " واقع وآمال .. الفلسطينية  
ـ                   ام هو الثاني والثالث من شهر تشرين ثاني المقبل بدالً من نهاية نيسان، مبينة أن الباب مازال مفتوحاً أم

  . العلماء الراغبين في المشاركة بأوراق عمل حول محاور المؤتمر
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
     االسرائيلي معاناة أسرى العزل في سجون االحتاللتصاعد .٣٠

شرعت مصلحة السجون اإلسرائيلية منذ شهرين باستهداف أسرى العزل الموجودين في سـجن             : نابلس
مليات التفتيش اليومية واالستفزازية واقتحام غرفهم في كـل         أيلون وعزل عسقالن والسبع، من خالل ع      

  .ومصادرة أغراضهم تحت ذريعة التفتيش. األوقات
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   حيفا يحتجون على إغالق ملف قاتل من اليهود العنصريينفلسطينيو .٣١

 على قـرار المحكمـة      ، احتجاجاً  في حيفا   أمس ٤٨ من فلسطينيي    مئاتتظاهر ال :  فراس خطيب  -حيفا  
، لكونه   فلسطيني المركزية اإلسرائيلية بإغالق الملف ضد شاب يهودي، اعترف بقتل، سائق سيارة أجرة           
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المحكمة تعطـي    وقد رفع المتظاهرون شعارات تنديد من ضمنها أن          .عربياً، بعدما اعتبرته مختالً عقلياً    
حـول   تقديم التماس إلى المحكمة العليا،        إلى الضحيةتسعى عائلة   حين  في   .الضوء األخضر لقتل العرب   

  .القضية
 ٢٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
   الغربيةإصابة فلسطيني بنيران االحتالل قرب مستوطنة في الضفة .٣٢

أصيب فلسطيني بجروح، بعد أن أطلق جنود االحتالل النار باتجاه فلسطينيين، بذريعة أنهما حاوال وضع               
 إلى   المصاب تم نقل وقد  . جنوب القدس  "بيتار عيليت "توطنة  إطار مشتعل بالقرب من السياج المحيط بمس      

  .أحد المستشفيات اإلسرائيلية بحسب المصادر اإلسرائيلية، في حين تمكن الثاني من االنسحاب من المكان
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   االضحى فلسطينياً في قطاع غزة عشية عيد٢٠إسرائيل قتلت: تقرير .٣٣

من عدوانها على قطـاع  صعدت  قوات االحتالل اإلسرائيلي أنإلنسان مركز الميزان لحقوق ا   ذكر  : غزة
 جريحاً من بينهم أربعة في حال الخطـر         ٢٧أوقعت  ، كما    فلسطينياً ٢٢وقتلت   غزة عشية عيد األضحى   

 قامت من ناحية أخرى بتجريـف       وأوضح أن قوات االحتالل   . خالل عمليات اغتيال وقصف صاروخي    
ـ    ،ي دونماً من األراضي الزراع    ٦٠ قرية المصدر وسـط    في   منزالً سكنياً    ١٢ وألحقت أضراراً جزئية ب

  .قطاع غزة
 ٢٣/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  لنازحي البارد الفلسطينيينتعليق اإلضراب المفتوح بعد ضمانات من األونروا  .٣٤

إلـى اتفـاق مـع وكالـة          لبنان توصلت القوى والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في شمال        :البداوي
  الوكالـة  يوماً من انطالقه احتجاجاً على تقصير      ١٤ أفضى إلى تعليق اإلضراب المفتوح، بعد        ،االونروا

امـين سـر     وقـد أكـد   .  مع النازحين والعائدين من فلسطينيي مخيم نهر البارد        وعدم التزامها بتعهداتها  
استجابت لجـزء   أن االونروا   ال اركان بدر،    الفصائل الفلسطينية ومسؤول الجبهة الديموقراطية في الشم      

وضع وشكلت لجنة متابعة    قد   و ،مطالب التي ناضلت من اجلها فصائل المقاومة واللجان الشعبية        الهام من   
خطة عملية وسريعة لنقل نازحي المدارس والمؤسسات التربوية واالجتماعية الى أماكن اإليواء المؤقـت              

األونروا التزمت إعطاء    إلى أن  كما أشار . ذ ما تبقى من العام الدراسي     والالئق في مخيم نهر البارد إلنقا     
 دوال ر   ١٠٠٠بدل إيجار لمن يرغب من نازحي المدارس ورياض األطفال لمدة خمسة اشـهر بمبلـغ                

، وتقديم الدفعة الثانية من اإليجار لمدة ثالثة اشـهر          مكي قابلة للتجديد الى حين تأمين أماكن سكن له        يأمر
 عائلة  ١٠٠٠تقديم اإليجار ألكثر من     إضافة إلى    عائلة لمن هم خارج المدارس،       ١٨٦٠كثر من   جديدة أل 
على صـعيد   و. تحسين الوحدات السكنية السابقة   وبناء وحدات سكنية مؤقتة افضل من السابق،        وجديدة،  

لها على أذونـات     بعد حصو  ،آخر تبدأ اليوم الدفعة األولى من أبناء المخيم القديم في البارد بتفقد منازلها            
  .من الجيش اللبناني

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧السفير 
   بإعفاء الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية  توقعات .٣٥

ن الـرئيس التنفيـذي لـسوق       أ صحيفة المدينة االقتصادية األسبوعية،       ذكرت :عصام المجالي  - عمان
 تسجيل تجاوزات نفذها مسؤولون كبار في       فلسطين لألوراق المالية حسن أبو لبدة قد يعفى من مهماته بعد          

السوق بالتواطؤ مع رجال أعمال، أدت إلى اإلضرار بالسوق والتالعب بتحركات األسـعار باسـتخدام               
ومن القضايا الرئيسية التي تتداول بقوة في األوسـاط         . محافظ أسهم لتحقيق مكاسب وإثراء غير مشروع      
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 تجاوز قوانين   ،مستثمر استراتيجي إلحدى الشركات الخليجية     ممارسات   ،االستثمارية والمالية الفلسطينية  
ويشار . ليتحكم في تحركات أسعار أسهم في البورصة الفلسطينية       ،  الملكية في شركات عقارية ومصرفية    

ثر تجاوزات كبيرة في سوق رأس المال الفلسطيني وتفاقم المشاكل فـي            ، إلى أنه على إ    في نفس السياق  
آثـر االنـسحاب مـن      قد   جورج العبد     النقد الفلسطينية  رئيس سلطة كان   ،نيةعدد من المصارف الفلسطي   

  .أسباب صحيةب  ذلك معلالً،موقعه قبل انتهاء عقده واالرتحال إلى الواليات المتحدة األمريكية
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  نية الفلسطي- أمام تفعيل اتفاقية الشراكة األوروبية  االسرائيليةزالة العراقيلإل ةدعو .٣٦

 الرواد الشباب خالل ورشة عمل نظمتها، أمس، بالتعاون مع مؤسـسة فريـدريش              ت جمعية دع: رام اهللا 
 السلطة الفلسطينية وبلدان االتحاد األوروبي إلى ممارسة كافة الضغوط على إسـرائيل، لحملهـا           ،ناومان

 الفلـسطينية،   -وروبيـة   على إزالة جميع العقبات واإلجراءات التي تحول دون تفعيل اتفاقية الشراكة األ           
  .ألهميتها في التقليل من تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   ٥٠ من المرضى الى  غزة شهداء حصارعددارتفاع  .٣٧

مـن   سلطات االحتالل اإلسـرائيلي      هما من قبل   بسبب منع  ين،أعلنت مصادر فلسطينية وفاة مواطن    : غزة
فع عدد الفلسطينين من المرضى الـذين  تيروبوفاتهما .  قطاع غزة لتلقّي العالج الالزم في الخارج    ةدرمغا

  .قضوا جراء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة منذ عدة أشهر إلى خمسين مواطناً
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  اللجنة الملكية لشؤون القدس تستنكر إجراءات إسرائيل االستيطانية .٣٨
أعربت اللجنة الملكية لشؤون القدس في األردن، عن استنكارها وأسفها إلعالن : مال إبراهيم ج-عمان 

ودعا األمين العام للجنة . إسرائيل عزمها استئناف االستيطان في الشطر الشرقي من القدس المحتلة
الدولية المتعلقة عبداهللا كنعان المجتمع الدولي والواليات المتحدة األميركية إلى تطبيق قرارات الشرعية 

 ٢٥٢ من اتفاقية جنيف الثانية وقرار مجلس األمن بشأن القدس رقم ٤٩بالقدس ومنها نص المادة 
وقال إن القرار المذكور سالفا يعتبر جميع اإلجراءات اإلدارية والتشريعية . ١٩٦٨ مايو ٢١الصادر في 

ضي واألمالك، هي إجراءات باطلة وجميع األعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة األرا
وأشارت اللجنة الى أن األردن رفض رفضاً قاطعاً على لسان وزير . وال يمكن أن تغير في وضع القدس

الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة، كافة قرارات إسرائيل االستيطانية وغيرها من 
القدس، وتذكيره إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية اإلجراءات الالشرعية التي قامت إسرائيل بها في 

  .التي تعتبر القدس أرضاً محتلة ،عليها االنسحاب منها وفقاً لقرارات األمم المتحدة
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  والكيان الصهيوني" حماس" مراحل لهدنة بين ٥خطة مصرية من  .٣٩

تتضمن خمس " حماس"وحركة " اسرائيل"دنة بين عرضت مصر مسودة ه:  آمال شحادة-القدس المحتلة 
مراحل تنتهي بعد ثالثة اشهر باالفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليت، وإجراء مفاوضات بين السلطة 

وسيناقش االقتراح المصري للهدنة في اللقاءات التي . لتشكيل حكومة وحدة وطنية" حماس"الفلسطينية و
وتتحدث المرحلة االولى من . هود باراك، اثناء زيارته الى القاهرةسيجريها وزير الحرب االسرئيلي اي

للواليات المتحدة ومصر بعدم تنفيذ " اسرائيل"الهدنة عن وقف تام الطالق الصواريخ من غزة ثم تتعهد 
العملية العسكرية الكبيرة وبوقف عمليات التوغل في القطاع كما تتعهد بوقف مالحقة قيادة التنظيمات 
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وتسمح مصر بموجب المرحلة الثالثة بنشر قوات امريكية، معظمها من وحدات الهندسة، على . العسكرية
اما . طول حدودها مع القطاع، على ان تعمل بالتعاون مع القوات المصرية على وقف تهريب االسلحة
 ونقله المرحلة الرابعة فتكون الحاسمة بإجراء مفاوضات حول االفراج عن الجندي االسير جلعاد شاليت،

وتحدد الهدنة ثالثة اشهر النتهاء تنفيذ المراحل األربع ". اسرائيل"الى مصر في مدة زمنية قصيرة ثم الى 
على ان تكون األجواء عند بدء المرحلة االخيرة من الهدنة مناسبة لتنفيذها والتي تتضمن محادثات بين 

وطنية، تضمن عودة الهدوء الى على تشكيل حكومة وحدة " حماس"الرئيس الفلسطيني محمود عباس و
  .االراضي الفلسطينية ووضع حد لالوضاع التي تسود القطاع

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  االستيطان والسالم نقيضان : مصر .٤٠

انتقد متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، امس، خططا إسرائيلية لبناء :  د ب أ-القاهرة 
ونقلت وكالة أنباء الشرق . انية في محيط مدينة القدس وشرقي المدينةالمزيد من الوحدات االستيط

تلك الخطط تلقي بظالل كثيفة من الشك حول جدية "األوسط المصرية عن المتحدث حسام زكي القول إن 
الموقف المعلن من إسرائيل حول التفاوض الجاد مع الجانب الفلسطيني في سبيل التوصل إلى تسوية 

استباق نتائج "وأضاف أن ". تالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقيةعادلة تنهي االح
المفاوضات، من خالل فرض أمر واقع عن طريق زيادة عدد الوحدات السكنية المبنية على األرض في 

قدر المستعمرات اإلسرائيلية، هومخالف اللتزامات إسرائيل وفق المرحلة األولى من خريطة الطريق ب
وأوضح المتحدث ". مخالفته للقانون الدولي الذي يحرم البناء على األرض الخاضعة لالحتالل العسكري

أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يجري اتصاالت عاجلة مع عدد من األطراف الدولية الهامة 
نابوليس وبالنظر إلى دورها في المعنية بالمسألة، وفي مقدمتها الواليات المتحدة باعتبارها راعية مؤتمر ا

  . إعادة إحياء المسار التفاوضي الفلسطيني اإلسرائيلي
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   عباس رفضها تصفية حماس والجهاد وتنوي إرسال ممثل لها إلى غزةأبلغتمصر  .٤١

قالت مصادر مصرية مطلعة، أن الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية أبلغ الرئيس : غزة
والجهاد بعد علمها أن " حماس"اس في زيارته األخيرة للقاهرة رفض القيادة المصرية تصفية حركتي عب

وكان مسؤول كبير في  .عباس قد وافق على الخطة اإلسرائيلية األمريكية لذلك بعد مؤتمر أنابوليس
ل لضرب المخابرات المصرية حذر قيادة حركة الجهاد من حملة تصفيات قد تقوم بها قوات االحتال

الحركة في غزة وذلك في إطار المخطط األمريكي اإلسرائيلي بالتعاون مع عباس لتطبيق خارطة 
وأوضحت  .الطريق وضرب بنى المقاومة الفلسطينية، وطالبهم بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر

 سفارتها المصادر أن مصر تدرس أن ترسل ممثل لها في قطاع غزة لمتابعة األمور وذلك ليس بديال عن
  .التي نقلت أعمالها إلى رام اهللا

٢٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس   
  
  الموريتانيون يرفضون غلق سفارة بالدهم في اسرائيل   .٤٢

رفضت الجمعية العامة الموريتانية، االحد، تعديال طالبت به المعارضة يدعو الى : ب. ف.  أ-نواكشوط 
، وفق ما ١٩٩٩نيا عالقات دبلوماسية معها في غلق السفارة الموريتانية في اسرائيل التي اقامت موريتا

ورفض نص التعديل الذي هدف الى الغاء الميزانية المخصصة في . علم االثنين من مصادر برلمانية
 ٢٧ نائبا ضده مقابل ٤٧، للسفارة الموريتانية في اسرائيل، بعد تصويت ٢٠٠٨ميزانية الدولة لسنة 
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يعرف العدد الدقيق للنواب الحاضرين للجلسة من اجمالي النواب ولم . مؤيدا وامتناع نائبين عن التصويت
وقال نواب من االغلبية الحاكمة انهم صوتوا ضد التعديل المتعلق بوضع السفارة .  نائبا٩٥البالغ عددهم 

" الذي ال يمكن اهماله حاليا لحين اتخاذ قرار سياسي مؤيد او معارض لالبقاء"الموريتانية في اسرائيل 
  . فارةعلى الس

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
   زيارة النواب األسرى ويدعو لرفع الحصار يعتزموفد برلماني إيطالي  .٤٣

، أن أكبر اضطهاد يقع في العالم       طالي فرنادو روسو، أمس االثنين    أكد عضو مجلس الشيوخ اإلي    : رام اهللا 
شعبية والتضامنية اإليطالية   اليوم هو ما تمارسه سلطات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، وأن الحركة ال           

بمدينة رام اهللا ظهر اليوم، إنه      وقال روسو، في مؤتمر صحفي      . تدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم وحريتهم    
لبرلمـانيين ونوابـاً   "طالب حكومة بالده والبرلمان بعمل شيء بشأن اعتقال سلطات االحتالل الصهيوني         

لنت ماريا غراتسيا أنه سيتم اليوم مناقشة زيـارة النـواب           وأع". فلسطينيين، إال أن المطلوب لم يتم عمله      
الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل مع السفير اإليطالي في القدس وأنهم يعتزمـون تقـديم طلـب                 

وأوضحت أن سلطات االحتالل منعتهم أمس من دخول قطاع         . بالزيارة للتضامن معهم ورفضاً العتقالهم    
ة أن المنع جاء ألسباب سياسية على الرغم من وجود التنـسيق مـع              غزة تحت ذريعة عسكرية، مرجح    

السفارة والقنصلية اإليطالية، بينما سمحت لوفد إيطالي آخر بالدخول مع ممثلين لألمم المتحـدة، مـشددة                
من جهته؛ قال المحامي أوغو جان أنجلي أنه في حـال           . على اعتزام المحاوالت للدخول مراراً وتكراراً     

رئيس حكومة تسيير األعمال الـشرعية، وأنهـم   " سيتشرف بمقابلة إسماعيل هنية "زة فإنه   دخول قطاع غ  
  .م للقطاع عبر مؤسساتسيلتقون كل من له عالقة بوضع القطاع ومتابعة نشاطات وخدمات تقد

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  "  أنابولس"موسكو تتمسك بالدعوة للحلقة الثانية من  .٤٤

أكدت مصادر دبلوماسية روسية في العاصمة السورية أن موسـكو متمـسكة             :ف كركوتي  يوس -دمشق  
بالدعوة الى الحلقة الثانية من لقاء أنابولس واستضافتها، والتي ستخصص لبحث قضايا الحل الشامل، بما               

وأضافت المـصادر أن هـذا      . فيها الجوالن السوري المحتل ومزارع شبعا وقضية الالجئين الفلسطينيين        
يندرج في إطار االلتزام الذي قدم لدمشق من أجل ضمان مشاركتها في مؤتمر أنابولس الذي عقد نهايـة                  

مـارس ومطلـع    /وتوقعت المصادر أن تعقد الحلقة الثانية في موسكو بين نهايـة آذار            .الشهر الماضي 
  .ابريل/نيسان

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ه من توسيع المستوطنات اإلسرائيليةوزير الخارجية الروسي يعرب عن استيائ .٤٥

 أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف، اليوم، عن استيائه من توسيع المـستوطنات              :موسكو
وقال الفروف، في تصريحات صحفية، ال يجـوز إقامـة عقبـات             .اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية   

   .يدة في األراضي الفلسطينيةمصطنعة مثل قيام إسرائيل بتوسيع أو ببناء مستوطنات جد
   ٢٤/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  وزير بريطاني يحذر من استمرار تدهور الوضع االنساني في غزة .٤٦

 حذر وزير التنمية الدولية البريطاني دوغالس الكسندر من عواقـب اسـتمرار             : يحيى المدهون  - غزة
 فـي   ،وقال الكسندر  .صره القوات االسرائيلية منذ فترة    تدهور الوضع االنساني في قطاع غزة الذي تحا       
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 االسرائيلي ال سيما حصار قطاع غزة يؤثر سلبا على فـرص نمـو              - ان النزاع الفلسطيني     له،تصريح  
بخصوص مخزونـات األدويـة     "وحول الوضع الصحي أوضح الوزير البريطاني        .االقتصاد الفلسطيني 

ساسية كما أن المعدات الطبية والصحية في مستـشفيات غـزة            األدوية األ  فيبغزة هناك نقص شديد جدا      
وأكد أن الوضع االنساني يزداد سوءا في قطاع غزة لتدهور جميع القطاعات هنـاك               ".تحتاج الى صيانة  

  .  في المئة من الفلسطينيين ال يستطيعون الحصول على مياه نظيفة١٥مشيرا الى أن 
    ٢٥/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   بليون دوالر٧١٥ عمالق اقتصادي في الشرق األوسط ناتجه : الخليجياونمجلس التع .٤٧

 سنة على تأسيسه، فصالً جديـًدا       ٢٦تفتح دول مجلس التعاون الخليجي، بعد       :  ميشال مرقص  -بيروت  
، تبدأ مرحلة المواطنة االقتصادية الخليجيـة، وهـي         ٢٠٠٨ففي بداية عام    . من مسيرة التقارب والتكامل   

 في الواقع تخطت متطلبـات الـسوق، فـي وجههـا التجـاري      التي الخليجية المشتركة،    تعرفُ بالسوق 
وسبق لدول المجلس، أن دخلت منطقـة التجـارة الحـرة            .واالقتصادي، إلى الوجه اإلنساني الحضاري    

وخـالل تلك الفترة ارتفع حجـم      . ٢٠٠٢، واستمرت نحو عشرين سنة إلى نهاية        ١٩٨٣تنفيذًا، في آذار    
 بليونًا فـي    ٢٠، إلى نحو    ١٩٨٣ باليين دوالر في عام      ٦لتجاري بين دول المجلس من أقل من        التبادل ا 

وينتظر من المرحلة الجديدة، ان تتحـول       . ٢٠٠٧ بليون دوالر في     ٣٠ويحتمل أن يتجاوز    . ٢٠٠٢عام  
 إلى  .تصاديةمجلس إلى قوة اقتصادية عمالقة في مواجهة االتحادات اإلقليمية الجيوسياسية والجيواق          الدول  

 مليون نسمة،   ٣٥,٢سكانها  و ألف كيلومتر مربع،     ٢٦٧٣  التي تبلغ  مساحة دول مجلس التعاون   ذلك فإن   
يبلـغ حجـم    فيما  .  ألف دوالر  ٢٠,٤ بحيث بلغ نصيب الفرد      ، بليون دوالر  ٧١٥فاق ناتجها المحلي    قد  

 بليونًا صـادرات، مـع      ٤٧٠ بليونًا واردات و   ٢٢٠ بليون دوالر منها     ٧٠٠تجارتها الخارجية أكثر من     
يتكون في  في حين   .  بليون دوالر، قبل ارتفاع سعر النفط هذا العام        ٢٥٠فائٍض في الميزان التجاري يبلغ      

تتمتع بثالثة صناديق سيادية من أصل أكبر عشرة        هي  و . ترليون دوالر  ٣ و ٢المنطقة احتياطٌ مالي بين     
األول في العـالم، والكويـت      وهو   بليون دوالر،    ٨٧٥صناديق سيادية في العالم، هي أبو ظبي برأسمال         

مما يجدر و . بليون دوالر في المرتبة السابعة  ٥٠ بليون دوالر في المرتبة الرابعة وقطر        ٢١٣برأس مال   
 مليون طن نفط فـي      ٩٠٠ بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو         ٢٢٠دول المجلس تنتج    ذكره أن   

 ١٥ وقدرة مرافئ على اسـتقبال نحـو         ،يوم/  ألف برميل  ٧٢٠ليوني و ولديها طاقة تكرير تبلغ م    . السنة
وهـي  ،  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ بليون دوالر في     ١٣٠بلغت االستثمارت فيها نحو     كما  . مليون حاوية في السنة   

  . في المئة من الناتج المحلي١٨,٢وازي نسبة ت
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
   التي تحرك الدبلوماسية اإلسرائيليةالمحاوراألربعة .٤٨

لم تعد الدبلوماسية اإلسرائيلية حصراً على وزارة الخارجية اإلسرائيلية أو وزيرتها تسيبي ليفني،             : الجمل
  .بل أصبحت هناك عدة محاور للتحرك الدبلوماسي الخارجي اإلسرائيلي

  :تعدد المسارات وإشكالية تماسك قوام الدبلوماسية اإلسرائيلية* 
  :الدبلوماسية الخارجية في إسرائيليمكن القول بوجود أربعة قوى للحركة 

ويقوم بمهام دبلوماسية الرئيس اإلسرائيلي، وبرغم أن دوره يعتبر مـن الناحيـة      : محور شيمون بيريز  • 
الظاهرية ثانوياً مقارنة بدور إيهود أولمرت الذي يتولى منصب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، فإن شـيمون             

  .لمتعلقة بالتوجهات اإلسرائيلية إزاء البلدان العربية وتركيابيريز يلعب دوراً هاماً في االعتبارات ا
ويقوم بمهام دبلوماسية القمة، وهو األكثر أهمية فيما يتعلق بمقابلـة الزعمـاء             : محور إيهود أولمرت  • 

  .واالتصال معهم ويلعب دوراً هاماً في عالقات الحكومة اإلسرائيلية بالبيت األبيض األمريكي
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وتقوم بالمهام التقليدية لوزيرة الخارجية إضافة إلـى أنهـا تمثـل عامـل قـوة                : يمحور تسيبي ليفن  • 
للدبلوماسية اإلسرائيلية بسبب نفوذها الكبير على الرأي العام اإلسرائيلي الداخلي، ولن تستطيع أي جهـة               

السبيل الوحيـد  إسرائيلية القيام بأي خطوة دبلوماسية إذا لم تجد المباركة والمساندة من تسيبي ليفني ألنها           
وتتميز ليفني بعالقاتها القوية مع وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايـس وزعمـاء             . للدعم الداخلي 

" األمـراء "و" الشيوخ"ووزراء خارجية االتحاد األوروبي إضافة إلى عالقاتها الوثيقة مع بعض الرؤساء و           
  .ووزراء الخارجية العرب

 وزير الدفاع اإلسرائيلي، ويقوم بمهام دبلوماسية جنراالت المؤسسة         يتولى منصب : محور إيهود باراك  • 
 العسكرية بجعل مهمة الجـيش      –العسكرية اإلسرائيلية، التي ظلت دائماً ال تهتم بحاجز العالقات المدنية           

هي الدفاع عن األمن، ومهمة الساسة المدنيين القيام بإدارة شؤون السياسة الخارجية والداخليـة، وحاليـاً            
بكلمات . استطاع إيهود باراك تأسيس وتدعيم مسار دبلوماسية الجنراالت والمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية          

أخرى، فإن تحركات باراك الدبلوماسية واتصاالته الخارجية قـد شـملت البيـت األبـيض األمريكـي                 
  .األردني" الديوان الملكي"الرئاسي المصري و" قصر القبة"والخارجية األمريكية، و

  تكامل أم تعاكس؟:  تعدد مسارات الدبلوماسية اإلسرائيلية*
 اإلسـرائيلي  –من الواضح أن المسارات الدبلوماسية اإلسرائيلية تتكامل إزاء قضايا الـصراع العربـي            

 اإلسرائيلي، وهناك خالفات كبيـرة      –ولكنها تعاكس إزاء القضايا الداخلية المتعلقة بالصراع اإلسرائيلي         
 –الخاصة بممثلي المـسارات األربعـة إزاء الخالفـات والـصراعات اإلسـرائيلية              في وجهات النظر    

  :اإلسرائيلية
تحاول تسيبي ليفني كسب التأييد الدبلوماسـي الخـارجي بعـد أن            : منصب رئيس الوزراء اإلسرائيلي   • 

لت حشدت التأييد الداخلي، وذلك بما يتيح لها النجاح في سيناريو خالفة إيهود أولمـرت الـذي تـضاء                 
ـ             سـرطان  "احتماالت نجاح ترشيحه لدورة أخرى إضافة إلى المعلومات اإلسرائيلية التي أكدت إصابته ب

  ".البروستات
يحاول الجنرال إيهود باراك بناء التأييد الداخلي عن طريق كـسب           ":  كاديما - الليكود   –العمل  "صراع  • 

ح له الباب واسعاً لكـسب الـرأي العـام          رضا وتأييد المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، التي بدورها ستفت       
حامل الماجستير في الفيزيـاء     (ولما كان الجنرال إيهود باراك      . اإلسرائيلي في المنافسة االنتخابية المقبلة    

يدرك جيداً أن خصمه الرئاسي في االنتخابات القادمة لن يكون أولمرت أو نتنياهو، وإنما هـو                ) النظرية
الحالية، التي لمع بريقها بفضل تحركاتها الدبلوماسية، فإنـه إضـافة إلـى       تسيبي ليفني وزيرة الخارجية     

بريقه العسكري يحاول حالياً الحصول على البريق السياسي على النحو الذي يؤهله لمنافسة بريق تسيبي               
  .ليفني

  !! حسني مبارك–محور باراك : زيارة الجنرال باراك للقاهرة* 
  : اإلسرائيلي عن طريق– على ملف الصراع الفلسطيني يحاول الجنرال إيهود باراك السيرة

  .إجراء المزيد من االتصاالت مع األطراف العربية وبالذات مصر• 
  .إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جيلعاد شاليث وتخليصه من قبضة حركة حماس• 
الجة بعـض   يهدف إلى مع  ) مدعوم بواسطة واشنطن  (التنسيق مع المصريين على تنفيذ اقتراح مصري        • 

  .القضايا واألوضاع األمنية المتعلقة باألراضي الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة
تقول التسريبات اإلسرائيلية بأن وزير الدفاع اإلسرائيلي الجنرال إيهود باراك سـوف يخبـر الـرئيس                

  :المصري حسني مبارك غداً باستعداد إسرائيلي لفتح النقاش حول المبادرة التي تتضمن
ف حركة حماس للصواريخ وقذائف المورتر على المجمعات اإلسرائيلية الموجودة فـي المنـاطق              إيقا• 

  .الحدودية، وأن تبدي استعداداً وميالً لاللتزام بوقف إطالق النار
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أن تقدم إسرائيل للواليات المتحدة ومصر ضمانات كافية إللغاء عملية االقتحام العسكري التـي تنـوي     • 
 كم  ٣ إلى   ٢غزة، وأن توقف اختراقات قوات الجيش اإلسرائيلي التي تراوحت بين           القيام بها ضد قطاع     

في أراضي القطاع، وان تتوقف أيضاً عن تنفيذ عمليات االغتيال التي تستهدف قادة الفصائل الفلـسطينية               
  .وطواقم إطالق النار

 علـى طـول الحـدود       أن تقوم مصر بدعوة قوة عسكرية أمريكية، من بينها وحدات هندسية لالنتشار           • 
 مـصرية لوقـف وإنهـاء عمليـات         –المصرية مع قطاع غزة، لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة أمريكية          

  .التهريب الذي يتم على جانب سيناء المصرية
إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جيلعاد شاليث الذي وقع في قبضة حماس العام الماضي، وذلك مقابل               • 

  . يزال العدد الذي سوف يطلقه اإلسرائيليون قيد النظر والمشاوراتالمعتقلين الفلسطينيين وما
إذا استمرت الصفقة سارية المفعول لمدة ثالثة أشهر، فإن الواليات المتحـدة وإسـرائيل سـوف لـن                  • 

تعترضان على قيام محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بفتح الحوار والتفاوض مع حركة حماس من               
  .مة وحدة وطنية فلسطينيةأجل التوصل إلى حكو

عموماً، تشير بعض التسريبات اإلسرائيلية إلى واشنطن وتل أبيب ما تزاالن بعيدتين عن االتفاق حـول                
هذه الصفقة، فإسرائيل تعترض بشدة من حيث المبدأ على السماح بالتسوية بين حركـة فـتح وحركـة                  

 لحركة حماس بالخروج منتصرة بعـد       -بنظر اإلسرائيليين –حماس، وذلك ألن هذه التسوية سوف تتيح        
انقالبها الذي سيطرت فيه على قطاع غزة، وبالتالي الخروج من حالة الحصار الحالي دون أن تعتـرف                 
بحق إسرائيل في الوجود ودون أن تعلن التخلي عن العنف أو تدين محاوالت الدولة اليهوديـة أو تقبـل                   

   . اإلسرائيلية السابقة–باالتفاقيات الفلسطينية 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧موقع الجمل 

  
  الحل المستحيل في فلسطين .٤٩

  محمد خالد األزعر
كـل  "طالما أن لكل شيء أصل ومستقر، فإن على دعاة الفكرة الهادفة إلى إقرار تسوية ديمقراطية فـي                  

وبين هـؤالء معظـم قيـادات       . في الوقت الراهن، االعتراف بفضل الرواد األوائل لهذه الفكرة        " فلسطين
  . لفلسطينية بين مفتتح القرن العشرين ومنتصفهالسياسية ا

مرة ألنهـم   . ولعله من باب االستقامة األخالقية أن يعتذر بعض أصحاب الفكرة اآلن من أسالفهم مرتين             
ينسبون ألنفسهم البحث عن حلول ديمقراطية شاملة يعود مـصدرها التـاريخي إلـى مـن وسـموهم                  

لتسويات المرحلية، ومرة ألنهم يسيئون التعامل مـع هـذه          بالالديمقراطية واالنغالق والرفض األجوف ل    
  . الحلول بتحريفها عن مواضعها وشروطها وظروفها ومعطياتها الالزمة

كان األجداد فيما يظهر أكثر وعياً لهذه النواحي من األحفاد، فحينما عطفوا على فلـسطين دولـة لكـل                   
انية، إنما كانوا يقطعون الطريق علـى الحـل         مواطنيها األصليين والتمثيل المتساوي بحسب النسب السك      

العنصري الذي حملته الصهيونية السياسية إلى البالد، متشوفين المصير المأساوي الذي ينطوي عليه هذا              
  . الحل

ولم يكن خيارهم ذاك، الديمقراطي في جوهره، معروضاً بال سقف زمني وفي كل األحوال، بـل كـان                  
ي مراحل االنتداب األولية، قبل أن تغرق البالد تحت موجـات الغـزو             مشروطاً بالتعجيل به، والسيما ف    

السكاني اليهودي الصهيوني، وقبل أن تختل الموازين والمعادالت الداخلية الـسكانية بالـذات لمـصلحة               
  . العنصر اليهودي

علينا أن نالحظ بصيغة أخرى كيف كان الطرح الفلسطيني لما أصـبح يـسمي بعـد عقـود بالدولـة                    
راطية الواحدة، مشروطاً بوقف الجانب الصهيوني الستيراد مواطنين يهود من الخارج، ونبذ فكـرة              الديمق
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القومية اليهودية الساعية للقطيعة واالنفصال بعد اختطاف فلسطين كاملة في الحد األقصى، أو اقتـسامها               
  . في الحد األدنى المرحلي

المتساوين سياسياً والمعترف لهم بالحقوق الدينيـة       مؤدي ذلك أن فلسطين الواحدة لكل مواطنيها األقحاح،         
أهمها فـي ذلـك     .. والروحية والثقافية المتمايزة، كانت تبدوا هدفاً جائز التحقق في ظل معطيات بعينها           

الوقت، الحالة السكانية الخارجة توا من عباءة العهد العثماني، عالوة على العقد الثقافي الفكري السياسي               
  .  في تقاليد هذه الحالة، وعدم تجذر الحل الصهيوني بعداالقتصادي الراسخ

وهذا الفهم يفسر إلى حد بالغ، ابتعاد القيادة الفلسطينية عن اإليمان بإمكان تطبيق هذا الحل واستـشعارها                 
كـان  . بالتدريج كلما رأت أفواج المستوطنين يعززون الـشطر اليهـودي         ) عروبة البالد (خطورته على   
بين يدي نهاية الحكم العثماني وبداية االنتداب، أول وأهم شروط الوفـاء            ) ع الراهن الوض(االنطالق من   

بفلسطين الديمقراطية والعربية في آن، وتضاءلت فرص هذا الحل باالختفاء المتـواتر لهـذا الوضـع،                
  . واالنقالب الذي أحدثه التحالف البريطاني الصهيوني في حيثياته من جميع المناحي

. قالب، ذهبت فلسطين إلى طريق آخر، طريق االستعمار االستيطاني الصهيوني الـصريح           فبفعل هذا االن  
وبمرور الوقت وتوالي المستجدات، بات التفكير في فلسطين الديمقراطية بمضمون وهوية عربية حتـى              

  . بصيغة الثنائية القومية، قضية بعيدة المنال
راع في بداياته، تتداعى للخاطر المقارنة الجارية       وفي مناسبة استحضار الحل الذي نادي به األجداد والص        

فالتسوية التي انتهى إليها هذا النموذج في التسعينات، كانت         . بين الحالة الفلسطينية ونموذج جنوب أفريقيا     
محتملة بقوة بالنسبة إلى هذه الحالة في عشرينات أو ثالثينات القرن الماضي على األكثر، فيما لو جـنح                  

  .  لنبذ الصهيونيةالجانب اليهودي
النظام الـسياسي وتحقيـق     ) دمقرطة(فبشيء من التأمل، ندرك أن مشكلة جنوب أفريقيا كانت تتعلق بـ            

المساواة، بأكثر مما تتصل برفض األفارقة لوجود المستوطنين البـيض أو وقـف الغـزو االسـتيطاني                 
  . دلقد توقف كل من الرفض األفريقي والغزو األبيض منذ أجل بعي. األبيض

ودارت المعركة فقط تقريباً حول طبيعة النظام المطلوب، ومن المعروف أنها حسمت حين تـم التوافـق                 
وواضح أن القيادة الفلسطينية تطلعت إلى تسوية على هذا النمط، لكن ذلك جرى فـي               . على هذه المسألة  

فلسطين إلـى الحـل     سياق استبصرت فيها إمكان مرور هذه التسوية، قبل أن ينحاز الشطر اليهودي في              
  . الصهيوني االنعزالي ويحصل من خالله على ما يتصورها منجزات أبدية ال سبيل للنكوص عنها

وفي كل األحوال، يبقي الطرف الفلسطيني سباقاً في سعيه إلى الحـل الـديمقراطي وفـي اسـتطالعه                  
غير أن ما غـاب عـن       . للتعقيدات الناجمة عن الميول االنعزالية للصهيونية تحت زعم القومية الخاصة         

ذهن األجداد قديماً، ويتجاهله نسبياً دعاة الثنائية القومية حالياً، التداعيات الحقيقية لهـذه الميـول التـي                 
انعكست على يهود العالم، األوروبيون منهم بخاصة، وعلى يهود فلسطين أنفسهم عند البداية، ثـم علـى                 

  . المستوطنين اليهود الحقاً
الحـل الليبرالـي الرأسـمالي      .. ية الحلول األخرى لما دعـي بالمـسألة اليهوديـة         لقد أفسدت الصهيون  

وال ندري لم يثر البعض بين الحين والحـين، تـصور نجـاح البـدائل             . الديمقراطي، والحل االشتراكي  
االدماجية الديمقراطية بمعظم عناوينها في فلسطين على نحو استثنائي، وقد فشلت في األوطان األم لليهود               

 علماً بأنه في فلسطين بالذات بلغ التيار االنفصالي اليهودي في ظل الصهيونية أوجه، واتخـذ منحـى                  ..
األصل جراحاً غائرة، قد ال تواتيها أو تعالجها العـودة          ) العربي(إجرامياً وخلف في المجتمع الفلسطيني      

  . للحل األدماجي
عكس التيار اإلنساني، مازال يعمل ويفعـل       والراهن، أن الحل الصهيوني، على تخلفه وإجراميته وسيره         

وعندما سئل نتانياهو أخيراً عن     . فعله، وما كينته قوية مسيطرة في فلسطين وتسعى إلى استقطاب أنصار          
  ". الهجرة إلى إسرائيل: "أجاب" أوطانهم"أفضل أسلوب يواجه به اليهود أية مشاكل محتملة في 
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 الحالة الفلسطينية اليهودية على حالة جنوب أفريقيـا إال          وفي معرض النمذجة والمحاكاة، ال يصح قياس      
بحذر شديد، لكن هذا القياس يفقد صدقيته أكثر بكثير عند إثارة األمثلة الناجحة للـدول ثنائيـة القوميـة                   

وهي المجال الجغرافـي    . أوالً، ألن معظم هذه األمثلة، تعمل في أوروبا       . كالمثالين السويسري والبلجيكي  
  . ياسي نفسه الذي أنتج المسألة اليهودية المزعومة أو الحقيقيةالحضاري الس

فإذا كان اليهود قومية، ألم يكن من األسهل اجتراح التعامل معهم من منطلـق الـدول ثنائيـة القوميـة،                    
الناجحة هناك؟ لماذا نعيد نقلهم ليمارسوا هذه الدولة مع الشركاء الفلسطينيين خلف أعالي البحـار بعـد                 

؟ وثانياً، آلن األمثلة المستشهد بها في العادة، نشأت في محيط حضاري ثقافي عام واحد               حروب ضروس 
  . بين شركاء مختلفين نسبياً ال جذرياً، كما هو األمر بين الشريكين المفترضين في فلسطين

المساعي وثالثاً، ألن   . هذا هو الحال بين عناصر الدولة السويسرية أو البلجيكية، وليس هنا مقام التفاصيل            
إلى ما يشبه هذه المقارنة، فشلت سابقاً في فلسطين نفسها ومنها مشروع التقسيم مـع اتحـاد اقتـصادي                   

  . ورابعاً، ألن هناك أمثلة للفشل الذريع لهذا النموذج، فلماذا يعتد باألمثلة الناجحة ال غير؟). ١٩٤٧(
بأن حلوالً أقـل تعقيـداً وأكثـر يـسراً،     ان أسهل رد لدعوة الثنائية القومية في شأن فلسطين، هو القائل     

لم يقدر لها النجاح، فكيف بدعوة تروم تخلي الجانـب الـذي            ) مدريد وأوسلو مثالً  (كالصيغ القائمة اآلن    
  . يعتبر نفسه متفوقاً منتصراً، عن مكتسباته طواعية؟ وهو رد معقول على األقل في الوقت الراهن

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧البيان 
  
  جة على الفلسطينيينحرب إسرائيل المزدو .٥٠

  عريب الرنتاوي
غارات وتصفيات واجتياحات ضد قطـاع غـزة        ... تشن إسرائيل حربا مزدوجة على الشعب الفلسطيني      

هدف الحرب األولى تحجـيم     .... ضم وتهويد وتوسع واستيطان ضد الضفة الغربية المحتلة       ... المحاصر
وهدف الحرب  .... لتحتية وقدراتها التسليحية  حماس وإضعاف نفوذها وتصفية قواعدها وقياداتها وبناها ا       

الثانية ، إحراج فتح والسلطة وإفقادها صدقيتها أمام شعبها ، بإظهارها بمظهر السلطة الضعيفة العـاجزة                
التي ال تمتلك سوى خيار التفاوض واللهاث خلف موائده فيما الجرافات اإلسرائيلية تقضم بأنيابها الحـادة                

  .تلو األخرىاألرض الفلسطينية قطعة 
ليس إلسرائيل أصدقاء في صفوف الشعب الفلسطيني ، الجميع أعداء بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة ،               

، فلهؤالء أيضا مطالبهم وشروطهم ، وإسرائيل ليست راغبـة ،           " الدايتونيون"بمن في ذلك المتواطئون و    
  .ط على تواضعهاوال هي قادرة إن رغبت ، على تلبية هذه المطالب ومقابلة تلك الشرو

تعيث فيهـا تقطيعـا وضـما وتهويـدا ،          " األرض الثمينة "في الضفة ، تشخص العين اإلسرائيلية على        
خصوصا في القدس وغالفها ، وهي ليست معنية ال بعباس وال بفياض ، أما في القطاع الـذي ضـاقت                    

وأذرع وأنفـاق وسـالح   بساكنيها ، فإن إسرائيل معنية بما فوقها من نظام ومنظمات وفـصائل       " أرضه"
  .إلى غير ذلك" قسام"و

... ويوفر الصراع الفلسطيني الداخلي الفرصة إلسرائيل لشن حربها بنجاعة وعلى المسارين المتـوازيين       
فهي توظف شروط عباس والسلطة إلحكام القبضة حول عنق حماس ومواصلة حرب التـصفيات علـى                

" قيـادات رام اهللا   " إدانة فلسطينية ، واجزم بان بعض        غزة من دون إدانة عربية أو دولية ، بل ومن دون          
فـي  " اإلخوة األعداء " وهدير األباتشي وهي تلقي بحممها فوق رؤوس         ١٦ترقص طربا على زئير اإلف      

في الحفاظ عليها   " استبسالها"حماس للسلطة و  " نهم" توظف أفضل توظيف     - أي إسرائيل    -وهي  ... غزة
التنازل تلو اآلخر ، والهدنة بعد التهدئة ، ووفق شروط لـم تحلـم بهـا      واالحتفاظ بها ، من أجل انتزاع       

  .الدولة العبرية من قبل ، ولم تفكر عائلة شاليط بأن حكومة أولمرت ستحصل عليها من حكومة هنية
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حكومتان فلسطينيتان ، دفع بهما صراع الواحدة منهما ضد األخرى ، إلى الذهاب بعيـدا فـي الـسباق                   
فياض يذهب كما لـم     ... وايا حتى وإن جاء ذلك على حساب الشعب وحقوق ومصالحه         إلظهار حسن الن  

فـي المؤسـسة    " المحافظين الجـدد  "مدعوما بتأييد   " الغزيين"يفعل مسؤول فلسطيني آخر في التخلي عن        
الفلسطينية ، وهنية يجرؤ كما لم يفعل أي من قادة حماس األحياء مـنهم واألمـوات ، علـى االتـصال                

لنقل الرسائل وتوجيه الخطابات تحت وطأة القصف والقتل الذي         " يديعوت أحرونوت "ل ومن بوابة    بإسرائي
  .يسقط الفلسطينيين بالعشرات في القطاع األسير

حرب إسرائيل المزدوجة ضد الفلسطينيين تحقق تقدما على األرض في الضفة ، ومن السماء في قطـاع                 
فال مـسيرة أنـابوليس     ... رشحة لالستمرار على الجبهتين   غزة ، أسلحتها األباتشي والجرافات ، وهي م       

ستعيق االستيطان وال تهديدات أحمد قريع بربط المفاوضـات بوقـف االسـتيطان تـصيب المفـاوض                 
اإلسرائيلي بالقشعريرة ، أما عن الحرب على غزة ، فليس ثمة ما يزعج إسرائيل أو يقيد يديها الطليقتين                  

يقوم بدوره أصالة عن إسرائيل ونيابة عـن مروحـة          " سالح الجو "بأن  ، بل ثمة في إسرائيل من يعتقد        
المناهضين لإلسالم السياسي والمسلح في رام اهللا وكثير من العواصم العربية ، فضال             " الغالة"واسعة من   

  .عن واشنطن وغيرها من عواصم القرار الدولي
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  حرب التي لن تؤدي إلى حلأو ال" حماس"االعتراف بـ : معضلة إسرائيل .٥١

  شلومو غازيت
كلها تفحص المرة تلو االخـرى مـا يؤيـد          .. جهاز االمن، الحكومة، الساحة السياسية ووسائل االعالم        

ليس هذا قرارا سهال، ومن الجدير أن نفحص بعيون مفتوحة مجمل           . ويعارض اتفاق هدنة في قطاع غزة     
  .المبررات االساسية لكل من كفتي الميزان

، كيفما تحقق وكيفما عرض، سـيكون فيـه حـوار           "حماس"اتفاق الهدنة مع    : دأ باعتبارات المعارضة  لنب
، بحركة فلسطينية اسالمية متطرفة ال تعترف باسـرائيل، وتعلـن علـى رؤوس              "حماس"واعتراف بـ   

  .االشهاد هدف إبادة اسرائيل
مؤيدة لحكومـة محمـود عبـاس       في السياق، سيكون في ذلك مس خطير بالسياسة القاطعة السرائيل، ال          

  .ومحاولة هذه الحكومة اسقاط حكم اسماعيل هنية في القطاع
السير نحو الهدنة سيكون بمثابة اعتراف بفشل خطواتنا العسكرية، التي جـاءت لتلحـق الهزيمـة بــ                  

  .الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلق المرة تلو االخرى نحو سديروت وبلدات غالف غزة" ارهاب"
طرح مبادرة الهدنة يدل على ان نشاطنا العسكري في القطاع يعطي ثماره، وكل ما ينبغي لنـا أن                  مجرد  

  ".االرهاب"نعمله هو مواصلة هذه الخطوات اللحاق الهزيمة بـ 
في القطاع ويسمح لهـم بالراحـة       " االرهاب"التقدير والتخوف من أن يستغل وقف النار من قبل محافل           

؛ الهدنة ستستغل لتهريب السالح، وتطوير الوسائل القتالية وانتاجها ذاتيا سـواء           واالنتعاش واعادة التنظيم  
المحميـات  "كميا أم نوعيا؛ الهدوء سيستغل ايضا لبناء منظومة برية محصنة في قطاع غزة، على نمط                

  .في جنوب لبنان، استعدادا للمواجهة القادمة" الطبيعية
  .في أوساط السكان المحليين" حماس"وأخيرا، الهدنة ستستغل لتعزيز مكانة حكم 

  :أما االعتبارات المؤيدة للهدنة
االعتبار االول واالساس هو التسليم بالفهم في ان ليس لدى اسرائيل حل عسكري يمكنه أن يـؤدي الـى                   

  .وقف تام للكفاح الفلسطيني العنيف ضد اسرائيل



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٩٣٩:         العدد                        ٢٥/١٢/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

" حمـاس "، بـل اختيـار      "حماس" أو   "فتح"الخيار المطروح امام اسرائيل في قطاع غزة ليس الحوار مع           
لتحظيـا  " ف.ت.م"و" فـتح "في المستقبل المنظور ال نرى احتماال في أن تعود          ". الجهاد االسالمي "مقابل  

  .بدعم ديمقراطي من السكان
مثل هذه الحملة ليس فقط لن      . البديل المحتم للهدنة سيكون حملة برية واسعة النطاق للسيطرة على القطاع          

بل ستكون لها ــ فضال عن الخسائر واالصابات ــ آثار اخالقيـة وسياسـية مـن                تؤدي الى حل،    
وأغلب الظن، سيؤدي هذا الى قطع االتـصاالت الـسياسة مـع            . الصعب في هذه المرحلة تقدير وزنها     

  .حكومة ابو مازن
كرية بينما حملة عس  . من المعقول االفتراض ان اتفاق الهدنة سيتضمن أيضا صفقة لتحرير جلعاد شاليت           

  .واسعة من شأنها أن تعرض حياته للخطر
استغالل فترة الهدنة للتسلح والتنظيم هو بالفعل مشكلة، ولكن كلما طالت فترة الهدوء والتطبيع سـيكون                

استئناف النار ووضع مليون ونصف من سكان القطاع مجددا في حالـة            " حماس"من الصعب على قيادة     
، التي اصبحت جيشا نظاميـا،      "حماس"سرائيل العمل ضد    ومن جهة اخرى سيكون مريحا ال     . اضطراب

  .وكأنهم منفصلون عن السكان المدنيين" مخربين ارهابيين"مقابل نشاطنا اليوم ضد 
وفي الختام، في اسرائيل ايضا ستستمتع وستستغل فترة الهدوء لتحصين سريع لبلـدات غـالف غـزة،                 

  .، لحث سياقات المفاوضات السياسيةولتطوير منظومات السالح المضادة للصواريخ، وبالطبع
هذه هي االعتبارات األساس التي يجب أن تطرح في المداوالت لتقدير الوضع قبل القرارات الحاسمة في                

يجب االفتراض بان المداوالت ستوسع وسـتعمق       . طرحناها هنا بالعناوين فقط   . المجلس الوزاري االمني  
  .ر الذي سيتخذ نقيا قدر االمكان من االعتبارات الغريبةكل واحدة منها، وكلنا امل في أن يكون القرا

  "معاريف"عن 
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  !! السخاء على السلطة الفلسطينية ؟هذالماذا  .٥٢

  فواز العجمي
يندهش المرء ويستغرب من السخاء والكرم األمريكي والغربي الذي هبط فجأة على السلطة الفلـسطينية،               

طة تفاجأت واندهشت من هذه األموال عندما كانت تحلم وتتمنى الحصول علـى مبلـغ               حتى إن هذه السل   
خمسة مليارات ونصف المليار دوالر، ووجدت نفسها وسط سيل من األموال بلغـت سـبعة مليـارات                 

  !!ونصف المليار دوالر
عدة الشعب  لماذا أغدقت هذه الجهات الغربية هذه األموال، وهل هي لمسا         : والسؤال المطروح والمشروع  

  !الفلسطيني في بناء الدولة المزعومة أم أنها لدعم السلطة في تنفيذ خريطة الطريق؟
إن اإلجابة على هذه األسئلة تبدو واضحة والتحتاج إلى الكثير من التأويل والتفسير، فالهدف مـن هـذا                  

 المقاومـة يعنـي     والقضاء على .. الكرم والسخاء الذي هبط فجأة على السلطة هو القضاء على المقاومة          
ببساطة شديدة أن العدو سيفرض شروطه ويطبق ما يريد على األرض، ولعل أول هذه الباليـا رفـض                  

، وهذا ما أشار إليه الرئىس الفرنسي في كلمته االفتتاحية بباريس عنـدما خاطـب الـدول                 "حق العودة "
، وهـذه   " الفلسطينيون أينمـا كـانوا     إننا نعمل إلقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها       : "المانحة قائالً 

 والذهاب إلى الدولة    ١٩٤٨الكلمة وما تحتويه أشرت إليها بمقال سابق، أي إنه يطالب بخروج فلسطينيي             
 بمعنـى أنـه     ١٩٤٨المزعومة، وبنفس الوقت يمنع الفلسطينيين في الخارج من حق العودة إلى أراضي             

  .ب العدو الصهيونييطالب بيهودية الدولة العبرية تماماً كما يطال
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أما الهدف اآلخر من هذا السخاء والكرم هو القضاء على المقاومة، ألن هذه األموال تشترط العمل على                 
تنفيذ بنود خريطة الطريق، خاصة فيما يتعلق بشرط بسط السلطة سيطرتها على األراضـي الفلـسطينية                

  .ني باإلرهابيينوجمع السالح وقمع من تصفهم اإلدارة األمريكية والعدو الصهيو
ولعل الهدف غير المنظور من هذا السخاء هو دفع الفقراء والمحتاجين مـن الـشعب الفلـسطيني إلـى                   
االنحياز للسلطة التي تستجدي لتدفع لهم، وبالتالي تفرض السلطة عليهم رفض المقاومة واللجـوء معهـا             

ضية الفلسطينيين وعلى أصـحاب     بينما تغدق على تجار الق    .. إلى الخيار االستسالمي كشرط لمساعدتهم    
رؤوس األموال، وبذلك تكسبهم إلى جانبها بشراء ذممهم باألموال، وبهذا األسلوب الخبيث والماكر ينفض              
الشعب عن مقاومة العدو الصهيوني، ألن الجائع يبحث عن لقمة العيش والتاجر يبحث عن الربح وتخرج                

قد هؤالء المانحون، وهكذا تعتقد السلطة الفلـسطينية،        فلسطين ومقاومة االحتالل من حساباتهم، هكذا يعت      
بينما الحقيقة التي نعرفها جميعاً أن شعب فلسطين اليمكن أن يباع أو يشترى، وأن فلسطين اليمكـن أن                  
تكون في المزاد العلني، ألن الشعب الفلسطيني يعرف جيداً عدوه الصهيوني ويعرف جيداً أن هذا العـدو          

انية واإلرهابية مهما استسلم له جماعة أوسـلو، ومهمـا قـدم الغـرب واإلدارة     ماض في سياساته العدو   
األمريكية من هبات ومساعدات ومغريات وسخاء وكرم مالي، وهذا ما يترجمه هذا العدو يوميـاً علـى                 

ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن مفاوضات حول الوضع النهائي والعمل علـى إقامـة               .. أرض الواقع 
 مليـون  ٢٥ينية المزعومة بهذا الدعم والسخاء المالي، نجد هذا العدو يعلن عن تخـصيص  الدولة الفلسط 

دوالر أمريكي في ميزانية العام القادم لبناء حوالي ألف وحدة سكنية في مستوطنتي معاليه أودميم وجبـل       
ذلـك  غنيم داخل القدس المحتلة، وهذا يعني اغتصاب األرض الفلسطينية واغتصاب القدس، يضاف إلى              

عمليات القتل المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني بل إن هذه العمليات اإلرهابية ازدادت وتيرتها بعـد                
  .هذا السخاء األمريكي والغربي من األموال

فهل يدرك جماعة أوسلو هذه الحقائق ويعودون إلى شعبهم ويختارون طريـق المقاومـة بـدل طريـق                  
وة اليسترد إال بالقوة، أم أن األموال وبريقهـا سـتعمي عيـونهم             مفاوضات االستسالم، وأن ما أخذ بالق     

  !وقلوبهم؟
 ٢٥/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  :كاريكاتير .٥٣

  

  
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧ القطرية ةالراي


