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  باراك في مصر اليوم وسط جدل متصاعد حول تهريب السالح إلى غزة .١
تبادلت مصر :  خالد محمود وعمر عبد الرازق، صالح النعامي، كفاح زبون- القاهرة- غزة- رام اهللا

ي حين وجهت وزيرة فف واسرائيل االتهامات حول المسؤولية عن االوضاع السائدة في قطاع غزة،
الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني اتهامات الى مصر بتجاهل عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود مع 
القطاع بشكل سيئ جدا يلحق اضرار بعملية السالم، فقد اتهمت مصر اسرائيل بتحريض الواليات 

الدولتين فيما يتعلق بعمليات التهريب ووصل التوتر بين  .المتحدة عليها وتخفيض المساعدات المقدمة لها 
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ذروته قبيل زيارة باراك الى مصر واالجتماع برئيسها في شرم الشيخ حيث سلمت اسرائيل االدارة 
االمريكية شريطا مصورا يثبت تهاون الجنود المصريين مع مهربي االسلحة ومساعدتهم في ذلك لدرجة 

 . التي اوردت النبأ "يديعوت احرونوت"صحيفة اتهام مصر بالمساعدة على بناء جيش حماس وفقا ل
عمليات تهريب السالح عبر الحدود من مصر :  خالل مباحثاته قضيتين اساسيتين، وهما باراك سيثيرو

وقالت االذاعة االسرائيلية عن مصادر في  . الى غزة، ومستجدات قضية الجندي المخطوف جلعاد شاليت
على تقصير األمن المصري في " ادلة دامغة"ارك ما يعتبره وزارة الدفاع، ان باراك سيعرض على مب

 . منع عمليات تهريب السالح
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
   تنفي ما تردد من انباء عن وجود تنظيم فتح االسالم فى قطاع غزةهنيةحكومة  .٢

د مـن   نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ما ترد       : ألفت حداد  ٢٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ عرب ذكر موقع 
انباء عن وجود تنظيم فتح االسالم فى قطاع غزة واعالنه مسؤولية اطالق صاروخ من نوع الزرقـاوى                 

اليوجـد تنظيمـات او     " وقال ايهاب الغصين المتحدث باسـم الـوزارة         ،  على بلدة اسديروت االسائيلية   
 جميع الفصائل   جماعات خارجية في قطاع غزة لها أهداف غير مقاومة لالحتالل االسرائيلي موضحا ان            

وقال الغصين أن مثل هذه التصريحات تتـساوق        ،  المتواجدة في قطاع غزة هي فصائل مقاومة لالحتالل       
مع االحتالل لتبرير العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مضيفا أن عبد الرحمن وأمثاله ال يروق لهم                

  .أن يعيش قطاع غزة في أمن وآمان 
بأنها سهلت  " حماس"حركة  " فتح"اتّهمت حركة   :  فتحي صباح  -غزة   من ٢٦/١٢/٢٠٠٧ الحياة   وقالت

الى قطاع غزة، األمر الذي نفته حكومة الوحدة الوطنيـة المقالـة            " فتح االسالم "تسلل عناصر من تنظيم     
 "االنقـالب "حمـاس وحكومـة     "الـرحمن    احمد عبـد  " فتح" الناطق باسم     وحمل ".هراء"ووصفته بأنه   

بعة لها مسؤولية تسلل هذه المجموعة الى القطاع وما يمكن ان يسفر عنه من تـداعيات                 التا "الميليشيات"و
ونتائج تضيف المزيد من المآسي، وتعطي ذرائع إضافية لالحتالل االسرائيلي لتشديد الحصار على شعبنا              

  ". في القطاع، وتشجع اسرائيل على ارتكاب المزيد من االجتياحات وأعمال القتل والتنكيل بشعبنا
بدوره، وصف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة طاهر النونو هذه االتهامـات بأنهـا                 

أي شخص يريد الدخول الى القطاع عليه المرور من األراضـي المحتلـة             "ان  " الحياة"وقال لـ   ". هراء"
ـ             ١٩٤٨العام   ستحيل فـي كلتـا      التي تسيطر عليها اسرائيل، او عبر األراضي المصرية، وهو أمـر م

أسلوب مدان ومرفوض ويهدف الى إعادة احتالل قطاع غزة من          "بأنها  " فتح"ووصف اتهامات   ". الحالتين
يكـون هـذا    "وحذّر مـن أن     ". جانب قوات أميركية او اسرائيلية تحت شعار ما يسمى محاربة اإلرهاب          

 التهمة بمـا يـسمى فـتح        االتهام مقدمة الرتكاب بعض عناصر فتح جرائم في القطاع ومحاولة إلصاق          
االسالم، إضافة الى كونه محاولة جديدة الستعداء المجتمع الدولي ضد القطاع على غرار االتهام السابق               

  ".الذي ثبت كذبه بوجود خاليا للقاعدة في قطاع غزة
  
   ترفض عرض حكومة فياض فتح المعابر دون تنسيق مع حماسهنيةحكومة  .٣

 حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة اليوم المبادرة التـي           رفضت ٢٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ عرب ذكر موقع 
تقدمت بها الحكومة الفلسطينية في رام اهللا لفتح معابر قطاع غزة وإنهـاء الحـصار المفـروض علـى                   

إن حماس في غزة لن تنـسق       " وقال محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء اسماعيل هنية          . القطاع
وقال المدهون في تصريح له إن أي مبادرة         ".اهللا بشأن فتح معابر القطاع    مع الحكومة الفلسطينية في رام      

لفتح معبر رفح دون مشاركة حماس فهي مرفوضة مطالبا بدور لحركته في إدارة المعـابر إذا مـا تـم                    
  ".فتحها
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أعلـن المهنـدس عـالء األعـرج        : غزةمن   ٢٦/١٢/٢٠٠٧ شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية      وأوردت
ادي لحكومة هنية أن حكومته على استعداد لتسليم معابر قطاع غزة ألي جهة محايدة لها          المستشار االقتص 

إن : وقال األعرج، في تصريحات صـحفية      .خبرة ولم تلوث أيديهم بقضايا تمس بوطنية وأخالق شعبنا        
الحكومة على استعداد لدراسة ومناقشة أي أسماء قد تطرح عليهم ممن لهـم خبـرة سـابقة فـي إدارة                    

الفيتو الوحيد هو على األشخاص الذين تلوثت أيديهم بقضايا تمـس           "، مضيفاً في هذا السياق أن       "ابرالمع
وأوضح األعرج أن الحكومة الفلسطينية لم تعلم عن تفاصيل هذه الخطة وحيثيات             ".بوطنية وأخالق شعبنا  

  .اإلدارة المنوي تعيينها لتولي زمام إدارة المعابر واألمن داخلها
طاع الخاص من الممكن أن يكون عليه إجماع من الحكومة في غزة، وحكومة فياض فـي رام                 الق: "وقال
  .، الفتاً إلى أن حكومة فياض لم تطلب أي دور من القطاع الخاص  في هذه المسألة"اهللا

وكشف مستشار هنية أن هولندا طرحت مبادرة مؤخراً تقضي بفتح معابر القطاع وقبلت بها حكومة هنية                
لم تر النور ألنها اصطدمت بعدم التجاوب من قبل حكومة فياض، والرفض اإلسـرائيلي لتلـك                إال أنها   
  .المبادرة

  
  الحديث عن وجود شبكة عمالء في غزة إشاعة لتشويه المقاومة: فلسطينيةمصادر  .٤

نفت مصادر أمنية وسياسية فلسطينية رفيعة المستوى األنباء التي روجتها بعـض الجهـات اإلعالميـة                
شبكة عمالء  " حماس"والتي تحدثت عن اكتشاف أجهزة األمن التابعة لحركة         " فتح"بة على حركة    المحسو

على ارتباط بأجهزة األمن اإلسرائيلي ساهمت في حصد أرواح عدد من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية،               
" فتح"و" سحما"واعتبرت ذلك مجرد حملة إعالمية تدخل في سياق الصراع السياسي الدائر بين حركتي              

ومحاولة للتغطية على مشاريع التنسيق األمني الرسمي الذي بدأته أجهزة األمن الفلسطينية مـع القـوات                
  . اإلسرائيلية

الدكتور صـالح البردويـل فـي       " حماس"من جهته أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة          
ـ    ال أسـاس     إلسرائيل في غزة  أن الحديث عن اكتشاف شبكة جواسيس       " قدس برس "تصريحات خاصة ل

له من الصحة في شيء، وأشار إلى أنه جزء من خطة كبرى تستهدف التغطية على التنسيق األمني الذي                  
وهـذا  . هذه من القصص المفبركة   "والقوات اإلسرائيلية، وقال    " فتح"يتطور يوما بعد يوم بين أجهزة أمن        

 عن حقيقة التنسيق األمني الذي هو التسمية المخففـة          كله من قبيل اإلثارة اإلعالمية إلشغال الرأي العام       
  .للعمالة

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
  حاجة ملحة" حماس"و" فتح"العودة إلى الحوار بين ": قدس برس"زياد أبو عمرو لـ .٥

 مـن   ،حذر وزير الخارجية الفلسطيني األسبق في حكومة الوحدة الوطنية المقالة زياد أبو عمرو            : رام اهللا 
، وأكد أن الوقوف خلف شروط شكلية للعودة إلى         "فتح"و" حماس"نقسام السياسي بين حركتي     استمرار اال 

الحوار ال يشكل مبررا مقبوال أمام التحديات التي يواجهها الفلسطينيون إن على مـستوى المفاوضـات                
 طرفي األزمة " قدس برس "ودعا أبو عمرو في تصريحات خاصة لـ         .السياسية أو على صعيد المقاومة    

ونفى أبـو    السياسية الفلسطينية إلى التحلي بالمسؤولية وإبداء قدر من المرونة لصالح الشعب الفلسطيني،           
عمرو أن يكون في األمر أي تنازل ألي من أطراف األزمة السياسية الفلسطينية، وشدد على أن الـشرط       

أن تكون جهات خارجية هي     واستبعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق       األساسي يكمن في توفر اإلرادة،    
وقلل أبو عمرو من أهمية الرهان على الوساطات العربية وشدد على أهمية تـوفر               التي تعرقل الحوار،    

  اإلرادة الفلسطينية أوال للحوار،
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
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  ستبعد التوصل إلى حل منفرد بين السلطة وحكومة الكيانالوزير السابق عصفور ي .٦

ير المفاوضات الفلسطيني السابق حسن عصفور التوصل إلى حل منفرد بين الـسلطة             استبعد وز : القاهرة
وقال عصفور أمام مؤتمر منظمة المركـز الـدولي للدراسـات            .الفلسطينية وحكومة الكيان الصهيوني   
رؤيـة  .. إطار أنابولس بين الفرص المتصورة والعقبات المحتملـة       “المستقبلية واالستراتيجية أمس حول     

  .إن الرغبة في الوصول لحل للقضية الفلسطينية ليست متوافرة” مستقبلية
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الخليج االماراتية 

  
  قلقة من تنامي قوة فياض" فتحاوية"أوساط  .٧

مع تنامي قوة رئيس حكومة تسيير االعمال الدكتور سالم فيـاض، الشخـصية             :  محمد يونس  -رام اهللا   
ترى في حكومته خطرا على المستقبل      " فتح"ات داخل حركة    االقتصادية المستقلة، تتنامى في المقابل اصو     

  .السياسي للحركة
منذ االيام االولى لتـشكيل الحكومـة التـي ضـمت           " فتح"وبدأت تعبيرات هذا القلق في الظهور داخل        

لكن هذه االصوات خرجت اخيرا الى العلن ووصـلت         . شخصيات مستقلة وتكنوقراطاً من خارج الحركة     
، مقـالين   "فتح"، وهي صحيفة السلطة و      "الحياة الجديدة " المحلية، اذ نشرت صحيفة      الى صفحات الجرائد  

لنبيل عمرو المستشار االعالمي للرئيس محمود عباس وجه فيهما انتقادات الذعه ألداء الحكومة وبعدها              
  .الحركة" تهميش"، وقيامها في بعض االحيان بـ "فتح"عن 

مكانهـا،  " فتحاوية"ة فياض بين من يطالب باقالتها وتعيين حكومة         تجاه حكوم " فتح"وتنقسم اآلراء داخل    
وبين من يطالب بإجراء تعديل وزاري يضمن إحالة الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والمـال               

  ".لم يمألوا مقاعدهم"وهناك اوساط تطالب باخراج وزراء ضعفاء ". فتح"على وزراء من 
علـى  " تيـار فيـاض   "لبته باقالة او تعديل حكومة فياض بالقلق من تنامي          مطا" الفتحاوي"ويبرر البعض   
وزادت قوة هذا الرأي في الحركة بعد الوعود السخية التي تلقاها فياض من الـدول               ". فتح"حساب حركة   

اآلن االضواء مسلطة علـى فيـاض       : "وقال احدهم . والتي فاقت حتى طلباته   " مؤتمر باريس "المانحة في   
 نجاح ينسب لهم، والبعض يرى ان هذا النجاح ما كان ليتحقق لو كانت الحكومة فتحاوية،                ووزرائه، وكل 

لو كانت فتح في الحكومة لحققت النجاح ذاته، ولسجلت النجاحـات           : "واضاف". وهذا فيه ظلم شديد لفتح    
امـا  . بلةعلى اسمها، ألن العالم مستعد اليوم لدعم الحركة ومشروعها، وهذا يخدمها في اي انتخابات مق              

اليوم، فإن هذه االنجازات تخدم فياض والتيار الذي يمثله، وهو تيار رجال االقتصاد والمؤسسات غيـر                
ذخائر اضافية  " الفتحاويين"ويمنح ضعف العديد من وزراء فياض المنتقدين         ".الحكومية، وليس حركة فتح   

  .ضد حكومته
اب متباينة، منها النجاح الذي حققه فياض في        وهناك تيار في الحركة يعارض اي تغيير في الحكومة ألسب         

االمن الداخلي والمال، او لعدم وجود مسوغات قانونية تمكن الرئيس من اجـراء تعـديل وزاري علـى                  
و " فـتح "حكومة تتولى تسيير االعمال في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل جراء الـصراع بـين                

غوطا علـى الـرئيس عبـاس فـي االتجاهـات           ض" فتحاوية"وتوجه شخصيات ومراكز قوى      ".حماس"
المذكورة، لكنه ال يظهر اي اشارة استجابة لها، معلنا في كل المحافل تمسكه بحكومه فيـاض ودعمـه                  

  .المطلق لها
ويبرر بعض المطالبين بإجراء تعديل وزاري على حكومة فياض مطلبهم هذا فـي اللقـاءات الداخليـة                 

وثمة من يذهب ابعد من ذلـك       . بعد خروجها من الحكومة   " فتح"باالشارة الى التهميش الذي تعرضت له       
ويرى في حكومة فياض احالال لشخصيات قادمة من المنظمات غير الحكومية وأخـرى مـن هـوامش                 

وثمة من يرى ان فياض يكرس نفـسه    . المعسكر الوطني، محل من ارتبطت اسماؤهم بالمشروع الوطني       
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طينية، ويستعد لخالفة الرئيس عباس في اي انتخابات رئاسـية          شخصية مركزية في الحياة السياسية الفلس     
  .مقبلة

دائما كان لفتح تقويمها للحكومات الفلسطينية، بما فيها الحكومات التي شكلتها،           ": "الحياة"وقال عمرو لـ    
وحكومة فياض، معتبرا ان    " فتح"ونفى وجود اي ازمة بين      ". وانتقادنا لحكومة فياض يأتي في هذا السياق      

  ".االمر ال يعدو ان يكون ابداء رأي"
وقال وزير االعـالم والـشؤون الخارجيـة        ". الفتحاويين"وحتى اآلن ابتعد فياض عن الرد على منتقديه         

: واضـاف . ان فياض فضل عدم الرد على هذه االنتقادات ألنها غير جديـة           " الحياة"رياض المالكي لـ    
. ذا ما نسمعه من الرئيس عباس وهو قائـد فـتح          ه. نحن نعرف موقف فتح، وهو موقف داعم للحكومة       "

اما المنتقدون فال يمثلون فتح، انهم اشـخاص لـديهم دوافـع            : "واضاف". ونحن حكومة الرئيس عباس   
البعض منهم ينتقد الحكومة ألنه فقد االمتيازات التي كان يتمتع بها في السابق، والبعض اآلخر               . شخصية

هذه حكومة الرئيس عباس، وكل يـوم تحقـق المزيـد مـن             : "عوتاب". ينتقد ألن لديه تطلعات شخصية    
واسـتبعد  ". االنجازات، ومن ال يرى هذه االنجازات ويصر على انتقاد الحكومة يكون لديه دافع شخصي             

من يطالـب   : "المالكي قبول فياض اي مطلب باجراء تعديل على حكومته بسبب القيود الدستورية، وقال            
قانون، فهذه حكومة تسيير أعمال، وحكومة تسيير االعمال موقتة، وغير قابلة           بالتعديل الوزاري ال يقرأ ال    

  ".للتعديل
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  ونفي التقدم في ملف شاليط" غير المجدية" من العودة إلى دوامة المفاوضات يحذّرالزهار  .٨

ومية نشرته اليوم   في حديث لصحيفة فلسطين الي    ،  "حماس" القيادي في حركة     ، محمود الزهار  .قال د : غزة
إنه من المتوقع   : "، تعقيباً على بدء جولة جديدة من المفاوضات الفلسطينية الصهيونية         )٢٦/١٢(األربعاء  

م، وستـستمعون إلـى     ٢٠٠٠م إلى عام    ١٩٩٤أن تتكرر تجربة المفاوضات السابقة التي امتدت من عام          
س اإلشكاليات ومن المتوقع لها نفـس       لقاءات ال حصر لها، وهي في نفس الدوامة وبنفس المواضيع وبنف          

  ". النتائج
ليس عندنا أي تفاصيل عن هذا      : "وقال في رده على سؤال حول ما يدور من حديث عن موضوع الهدنة            

الموضوع، واألمر مرتبط بوقف االعتداءات على شعبنا سواء كانت في الضفة الغربية أو قطاع غـزة،                
 يجري على الساحة هو معلومات إعالمية، ولم يتصل بنا أحد           وبالتالي ليس في موقفنا أي تغير، وكل ما       

  ". بشأن الهدنة
هذه القضية وقفت، عند آخر ما كانت عليـه         ": حماس"أما بخصوص ملف شاليط فقال القيادي في حركة         

بيد الجانب المصري، وليس هناك جديد، تقدمت الحركة في وقته بقائمة أسماء ولم يرد عليهـا الجانـب                  
   ".الصهيوني

سيناقش خالل زيارته المرتقبة    " حماس"وأكد الزهار على أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة           
إلى العاصمة المصرية القاهرة القضية الفلسطينية من كل جوانبها، وخصوصاً ما يجري علـى الـساحة                

القـة بـين الجانـب      الفلسطينية، مشيراً إلى أنه ليس هناك جديد، والقضايا التي ستطرح هي القضايا الع            
  . الفلسطيني والجانب المصري

تـم خاللهـا مناقـشة      : "وبخصوص زيارة مشعل للسعودية، وما دار فيها، قال وزير الخارجية الـسابق           
وتوضيح الموقف الفلسطيني من جملة من القضايا، وهي في محصلتها توضيح لألكاذيب التي صـدرت               

  ". سلوك الحركة اإلسالميةعلى ألسنة أطراف فلسطينية وغير فلسطينية حول 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 تؤكد وجود مخطط إلسقاط حكومتهاو  غزةفي" فتح اإلسالم"لـنفي أي وجود ت "حماس" .٩
المتحدث باسم حركة " الشرق األوسط" في تصريحات لـ برهوم فوزينفى:  صالح النعامي- غزة

حركة فتح احمد عبد الرحمن لحركته بأنها سمحت لمجموعة  االتهامات التي وجهها الناطق بلسان حماس
استعداء "وقال برهوم ان اتهامات عبد الرحمن تهدف الى . بالعمل داخل غزة" فتح االسالم"من تنظيم 

واشار برهوم الى أن عبد ". العالم على حركة حماس من خالل مثل هذه االتهامات الباطلة والمضللة
 الف دوالر من ٨٠٠التي شكلتها حركة فتح التي حصلت على مبلغ " اإلشاعة"الرحمن يرأس لجنة 

. الواليات المتحدة لتمويلها، وينحصر دورها في اثارة االشاعات ضد حماس بهدف تشويه سمعتها
وأوضح برهوم أن عمليات التوغل اليومية التي تنفذها القوات االسرائيلية وعمليات االغتيال التي 

زها العسكري وفصائل المقاومة األخرى، تأتي بهدف إلحاق ضربة بالحركة تستهدف قادة ونشطاء جها
 وتعقيباً على ما صرح به صباح امس ، ضمن مخطط إلسقاط حكومة هنية،ووجودها في قطاع غزة

 القادة السياسيين لحماس، إسرائيلالوزير االسرائيلي جدعون عيزرا بأنه من غير المستبعد أن تستهدف 
ه سبق إلسرائيل أن هددت بتصفية رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس اشار برهوم الى أن

الوزراء المقال اسماعيل هنية، مذكرا بأن اسرائيل كانت قد اغتالت مؤسس الحركة وقائدها الشيخ أحمد 
.  إلى تراجع الحركةياسين وكذلك خليفته عبد العزيز الرنتيسي في غضون شهر واحد، ولم يؤد ذلك 

  .  الى دور السلطة الفلسطينية المتواطئ في المخطط اإلسرائيليشار برهوموأ
 ٢٦/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  زيارة مشعل للقاهرة تنتظر نتائج زيارة باراك لمصر: يوسفأحمد  .١٠

ربط مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أحمد يوسـف بـين             :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
خالد مشعل للقاهرة، وقـال     " حماس"ن الزيارة المتوقعة لرئيس المكتب السياسي لحركة        زيارة باراك وبي  

وتـابع ان المـصريين     ". أتوقع ان زيارة مشعل للقاهرة تنتظر نتائج زيارة باراك للقـاهرة          ": "الحياة"لـ  
سرائيلي سينتظرون ما سيعرضه عليهم االسرائيليون، معتبراً أن مسألة التهدئة وقضية اطالق الجندي اال            

وتوقع إمكان بحث مسألة فتح المعابر، لكنه       . غلعاد شاليت ستكون على رأس محادثات باراك مع مبارك        
وبـين المـسؤولين    ) حماس(ال توجد اتصاالت يمكن أن يعول عليها بين قيادات الحركة           : "استدرك قائالً 
وكان قيادي فـي     ".ي القاهرة ال يمكن أن نؤكد أو ننفي إمكان حدوث لقاء قريب ف          : "، مضيفا "المصريين

  . إمكان ان يقوم مشعل أو نائبه أبو مرزوق بزيارة للقاهرة قريباً" الحياة"كشف لـ " حماس"
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الحياة 

 
  بجدية  " إسرائيل"تنفي اتصاالت حول هدنة وتأخذ تهديدات " حماس" .١١

، "إسـرائيل "تـصاالت مـع     األنباء التي يبثها اإلعالم العبري في شأن اال       " حماس"وصفت حركة    :غزة
، في وقت قالت إنها تأخذ التهديدات باستهداف قادتها على محمـل      "دعايات"وعروض التهدئة بأنها مجرد     

الناصر عيسى، إن األنباء عـن       وقال القيادي البارز في الحركة واألسير في سجون االحتالل عبد         . الجد
وأكد  ". الصطياد عدة عصافير بحجر واحد     اتصاالت وعروض متبادلة للتوصل إلى هدنة، دعايات تهدف       

، أن االحتالل يسعى من وراء ترويج هذه األنبـاء إلـى            "هداريم"عيسى في رسالة تم تسريبها من سجن        
التغطية على جرائمه المتصاعدة ضد غزة، واستغالل الوقت لشن حملة تهويد واستيطان أوسع في القدس               

، باإلضافة إلى محاولة كسر إرادة الفلسطينيين       "قصى المبارك المحتلة، ربما لن ينجو منها حرم المسجد األ       
فـي   .تسعى للتوصل إلى اتفاقيات مع االحـتالل      " حماس"وتحطيم معنوياتهم عن طريق اإليحاء لهم أن        

، على لسان المتحدث باسمها في خان يونس حماد الرقب، من التهديـدات             "حماس"غضون ذلك، لم تقلل     
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والجهاد االسالمي، معتبراً أن لقاء انابولس منح دولـة         " حماس"ادة من حركتي    باستهداف ق " اإلسرائيلية"
  .االحتالل الدعم الكافي للقيام بمثل هذه االغتياالت

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الخليج االماراتية 
  
  فصائل المقاومة الفلسطينية تكثّف قصف مواقع إسرائيلية بالصواريخ .١٢

سؤوليتها عن قصف مستوطنتي سـديروت وكفـار        علنت كتائب أبو علي مصطفى م     أ:  حامد جاد  -غزة  
واعلنت ألوية الناصر صـالح      .عزة الواقعتين الى الشمال الشرقي من حدود قطاع غزة بثالثة صواريخ          

الدين  عن قصف كفار عزة بصاروخين، فيما تبنت كل من كتائب المقاومة الوطنية الـذراع العـسكرية                  
تابعة لحركة فتح مسؤوليتهما المشتركة عن قصف سديروت        للجبهة الديمقراطية وكتائب شهداء األقصى ال     

 مسؤوليتها عن إطالق أربعة صـواريخ باتجـاه مـستوطنة           "سرايا القدس " أعلنتبدورها   .بصاروخين
ان القصف يأتي في إطار الرد الطبيعي على العدوان االسرائيلي المتواصـل فـي              "سديروت، موضحة   

  ". قادة ومجاهدي سرايا القدسالضفة الغربية وقطاع غزة، ووفاء لدماء
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  " هدية سياسية إلسرائيل"على غزة " حماس"سيطرة : دحالن .١٣

وصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأحد القادة البارزين فيها محمد دحـالن ،              :  د ب أ   - رام اهللا   
ـ    ١٥سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة في          هديـة سياسـية    "ا شـكلت     حزيران الماضي بانه

وأكد دحالن خالل اتصال هاتفي مع إذاعـة        . نافيا في الوقت نفسه وجود انقسامات داخل فتح       " إلسرائيل
أن ما يجري اليوم هو فصل جغرافي بفعل ما قامت به حماس، الذي يعد بمثابة               "صوت فلسطين الرسمية    

واتهـم حمـاس     ". عن الضفة الغربيـة    هدية سياسية إلسرائيل التي طالبت على الدوام بفصل قطاع غزة         
، معربا عن أسـفه ألن      " من أجل المحافظة على السلطة في قطاع غزة       "بالسعي إلبرام هدنة مع إسرائيل      

  ".فك الحصار ، عوضا عن بناء الدولة الفلسطينية المستقلة"جهود الحركة في هذا الصدد تستهدف 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 

   
  في الضفة  " حماس" عناصر  من٣ تعتقل السلطة .١٤

األجهزة األمنية الفلسطينية، بمواصلة حمالت االعتقـال فـي صـفوف           " حماس"اتهمت حركة    :رام اهللا 
عناصرها ومناصريها في الضفة الغربية، مشيرة الى اعتقال ثالثة من أنصار الحركة أمس، على أيـدي                

م اهللا اعتقلت شاكر نائل شينور الطالب في        وحسب بيان للحركة فإن األجهزة األمنية في را       . تلك األجهزة 
  .جامعة القدس، وشادي محمد عبدالسالم في جيوس في قلقيلية وناصر أبو دية من قرية بلعا في طولكرم

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الخليج االماراتية 
  
  في نابلس قتلت جنديين قبل سنتين " حماس"زعم اعتقال خلية لـ ت "إسرائيل" .١٥

 أن جهاز االستخبارات الداخلي     ١٩٤٨من داخل األراضي المحتلة سنة      ذكرت مصادر صحفية    : الناصرة
فـي مدينـة    " حماس"أكتوبر الماضي خلية تابعة لحركة      / أعلن أنه اعتقل في شهر تشرين أول      " الشاباك"

 وعن عمليـة    ٢٠٠٥وادعى أن أفرادها اعترفوا بأنهم مسؤولين عن قتل جنديين صهيونيين سنة            . نابلس
أن " الشاباك"وعن تفاصيل العملية يدعي     . توطنة أرئيل قبل نحو شهرين من اعتقالهم      إطالق النار في مس   

الشبان قالوا في اعترافاتهم إنهم كانوا يلبسون بزات عسكرية للجيش الصهيوني، حينما أوقفـوا سـيارة                
  . يستقلها جنديان وأطلقوا النار عليهما

  ٢٥/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   يفرون من معسكر مصري  "فتح"ون لـ  أمن تابعرجال .١٦

الفلـسطينية  " فـتح "قالت مصادر أمنية إن عشرات من رجال األمن الموالين لحركة            :رويترز -مصر  
 من  ١٣٠وكانت مصر قد احتجزت حوالي      . ،فروا من معسكر تابع لقوات األمن في مدينة رفح المصرية         

بعد فرارهم إلى أراضيها من قطاع       تي العريش ورفح،  أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية المختلفة في مدين      
 مـن   ٦٠وقالت المصادر األمنية إن حوالي       .في يونيو الماضي  " حماس"غزة الذي سيطرت عليه حركة      

تمكنوا من الفرار من المعسكر في رفح فجر امس الثالثاء، لكن قوات الـشرطة المـصرية                " فتح"مقاتلي  
وتقول . وأضافت أن الشرطة تبحث عن باقي الفارين      . ي العريش  منهم إلى مركزين للشرطة ف     ٤٠أعادت  

تصاريح إقامة في نوفمبر الماضي ونقلـتهم إلـى         " فتح" من رجال    ٢٣المصادر إن مصر منحت حوالي      
  .القاهرة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧االتحاد االماراتية  
  
  فلسطين واألقصى في خطر : تدعو مصر إلى فتح معبر رفح وتحذّر"  صالح الدينألوية" .١٧

، "ألوية صالح الدين  " القيادي في    ،)٢٥/١٢ ()أمس (خالل مؤتمر صحفي الثالثاء    ،"أبو عبير "دعا  : غزة
إلى العمل على فتح معبر رفح بشكل كامل والتعامل المباشر مـع            " األشقاء في جمهورية مصر العربية    "

ي تهديد صهيوني أو    الجانب الفلسطيني الممثل برئيس الوزراء الشرعي إسماعيل هنية وعدم االلتفات أل          
وطالب األلوية الدول العربية واإلسالمية     ". ال سيما ونحن على أعتاب عودة الحجاج      "افتراءات فلسطينية،   

تستفيق من نومها المفجع؛ ألن فلسطين في خطر واألقصى في خطر والشعب الفلسطيني بات يـذبح       "بأن  
كـل  "مباركة في الوقـت ذاتـه       ".  يوم القيامة  بسيوف المذلة والخنوع، واعلموا أنها أمانة تحاسبون عنها       

الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تشارك الشعب الفلسطيني آالمه وجراحه وتحاول جاهدة أن تكسر              
  ". الطوق المفروض على غزة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
  أعضاء لجنة وزارية يؤيدون تغيير معايير اإلفراج .١٨

تطع وزراء اسرائيليون التوصل الى اي اتفاق بخصوص تغيير معايير االفراج عن اسرى لم يس :رام اهللا
 وزراء أعضاء في اللجنة ٥ من اصل ٣فقد وافق . كما تقول اسرائيل" تلطخت ايديهم بالدماء"فلسطينيين 

ة على الوزارية الخاصة التي عينها رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، على إدخال بعض المرون
وعلم أن  .المعايير إلطالق سراح أسرى فلسطينيين، كان لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون

الوزراء حاييم رامون نائب رئيس الوزراء وآفي ديختر وعامي أيالون، يؤيدون ذلك، في حين يعارض 
ع اإلشارة إلى وبقي موقف وزيرة الخارجية تسيبي لفني غير واضح، م. وزير القضاء دانييل فريدمن

 .أنها كانت قد عارضت ذلك سابقا وتحديدا عندما شغلت منصب وزيرة القضاء
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  إسرائيل تنشئ سرباً حربياً تحسباً لغارة سورية .١٩
كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة، عن أن سالح الجو اإلسرائيلي أسس سرباً اعتراضياً من الطائرات 

وهو في حالة تأهب دائمة، تحسباً لقيام سوريا بشن هجوم عبر سالحها " ١٦إف  "الحربية من نوع
وعرضت القناة  .الجوي، رداً على الغارة التي قامت بها إسرائيل قبل أربعة أشهر على موقع سوري

 اإلسرائيلية تقريراً يظهر أن سالح الجو اإلسرائيلي، ال يزال في حالة من التأهب القصوى، تحسباً لقيام
سوريا بشن هجوم عبر سالحها الجوي رداً على الغارة اإلسرائيلية التي استهدفت موقعاً مدنياً كما قالت 

موضوعة في "ويشير التقرير إلى أن التشكيلية االعتراضية من الطائرات  .دمشق في منطقة دير الزور
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وقال  ". تقترب من الحدودحالة جهوزية دائمة قادرة على اإلقالع خالل دقائق لمواجهة أي طائرة سورية
عندما نسمع صافرة اإلنذار ننسى كل شيء ونقوم بكل ما تعلمناه على "طيار في التشكيلية االعتراضية 

يحصل أحياناً تماس "بدوره قال قائد التشكيلة االعتراضية ". مدى األعوام وخالل دقائق نصبح في الجو
ال تقوم بعمل معاد، وأحيانا نغلق عليهم الرادار على مستوى الرادارات بين طائراتنا وطائرات سورية 

  ".  لنتأكد أنهم سيبقون في مجالهم
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧البيان 

  
  سورية لن تفاوض قبل االنتخابات األميركية: الخارجية اإلسرائيلية  .٢٠

قال قسم االستخبارات في وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية أمـس، حـسب           :   برهوم جرايسي  -الناصرة  
ن سورية ستنتظر انتهاء االنتخابات األميركية في نهاية العام المقبل، لتقـرر موقفهـا بـشأن                تقديراته، إ 

وكان قسم االستخبارات في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قـد عـرض            .استئناف المفاوضات مع إسرائيل   
نة الـشؤون   أمس، تقديراته للسياسات في دول المنطقة والعالم ذات عالقة ما بالشأن اإلسرائيلي، على لج             

وجاء في التقرير، إن سورية معنية باتفاق مع إسـرائيل، ولكـن وفـق               .الخارجية واألمنية في الكنيست   
شروطها هي، وهي تصر على مشاركة أميركية في المفاوضات مع إسرائيل، ولهذا فإنها ستنتظر حتـى                

  ". حين يتسلم الرئيس األميركي الجديد منصبه٢٠٠٩مطلع العام 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧ الغد االردنية

 
  ٤٨ ألف مهاجر لرفع نسبة اليهود مقابل فلسطينيي ٣٠٠تسريع تهويد  .٢١

قالت مصادر في ديوان رئاسة الحكومـة اإلسـرائيلية أمـس، إن            :  برهوم جرايسي اف ب    -الناصرة  
 ألف مهاجر ال تعترف المؤسـسة       ٣٠٠أولمرت، قرر تبني توصيات لجنة رسمية، بتسريع تهويد حوالي          

ويدور جدل فـي إسـرائيل منـذ     .٤٨يتهم، وذلك لضمان نسبة عالية لليهود أمام فلسطينيي       الدينية بيهود 
سنوات حول يهودية هذه المجموعة، التي ال تدخل ضمن إحصائيات اليهـود فـي إسـرائيل، رغـم أن              

 ألف مهاجر آخرين أعلنـوا      ٥٠غالبيتهم الساحقة تعامل على أنها من اليهود، في حين أن هناك أكثر من              
وتـدعو جهـات يهوديـة       .ديانتهم مسيحية، وهم بشكل خاص من دول االتحاد الـسوفييتي الـسابق           أن  

إصالحية، وجهات مختصة بالمسألة الديمغرافية في الحركة الصهيونية إلى تهويد هؤالء الذين يـشكلون              
ف ، من مجمل السكان، وهذا الهـد      %٨٠من مجمل السكان في إسرائيل، لتتجاوز نسبة اليهود         % ٤نسبة  

إال أن المؤسسة الدينية تعارض تسريع تهويدهم، وخاصـة          .الذي وضعته الحركة الصهيونية منذ سنوات     
  ).الحريديم(المجموعات الدينية المتشددة 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  

  يهود إيرانيون يهاجرون إلى اسرائيل .٢٢
ر بلد ثالث، للمرة االولى منـذ       وصلت مجموعة من اربعين يهودياً ايرانياً الى اسرائيل أمس عب         : تل ابيب 

ووصـل   .سنوات، ومنعت السلطات نشر تفاصيل انتقالهم من ايران بموجب قوانين الرقابة لدواع أمنيـة             
المهاجرون الى مطار بن غوريون في تل ابيب حيث استقبلهم اقرباؤهم المقيمون في اسرائيل منذ فتـرة                 

وقال الناطق  . حكومية المكلفة هجرة اليهود الى اسرائيل     ، الهيئة ال  "الوكالة اليهودية "طويلة ومسؤولون في    
انها المرة االولى منذ سنوات التـي تهـاجر         . اليهود االيرانيين يتوافدون بأعداد محدودة    "باسم الوكالة ان    

  ".فيها مجموعة ايرانية
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وجهتهم وأضاف الناطق ان المهاجرين الجدد تركوا ممتلكاتهم في ايران وغادروا من دون االعالن عن                
 آالف دوالر   ١٠وتسلم كل منهم لدى وصوله مبلـغ        . النهائية، مشيراً الى ان غالبيتهم قدموا من طهران       

  .منحة
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  ٢٠٠٨عام برلمان اسرائيل يصوت على الميزانية  .٢٣

 قالت وزارة المالية امس ان البرلمان االسرائيلي سيجري يوم غد الخميس تـصويتا             :  رويترز –القدس  
وقال وزير الماليـة     . وذلك بعد اقرارها من جانب لجنة المالية بالبرلمان        ٢٠٠٨نهائيا على ميزانية عام     

ميزانية الدولة كما وافقت عليها لجنة المالية هي ميزانية رشيدة تتفق           "االسرائيلي روني بار اون في بيان       
لى الميزانية جاءت في اطار قيـود       التعديالت التي أدخلت ع   "واضاف   ".مع السياسة االقتصادية للحكومة   

مشيرا الى تعديالت من بينها تعزيز النظام       " االنفاق التي سعينا لها وتعكس االهداف االقتصادية للحكومة       
وتتضمن الموازنة استمرار خفض الضرائب وخفض نسبة الدين الـى النـاتج المحلـي               .الصحي العام 

 البرلمان ضمن الحكومة االئتالفية لرئيس الـوزراء        وفي االسابيع االخيرة اقترح بعض نواب      .االجمالي
ايهود أولمرت زيادة مخصصات برامج الضمان االجتماعي لكن بار اون شدد على أهميـة االنـضباط                

وكان البرلمان االسرائيلي قد وافق مبدئيا في تشرين االول          .المالي في ضوء اضطراب االسواق العالمية     
 مليـار  ٨٠،٢ مليار شـيقل ـ   ٣١١،٦ة انفاق قياسية تصل الى  التي تنطوي على حزم٢٠٠٨ميزانية 

وتقـوم   .دوالرـ غير أنها تحتاج الى التصويت عليها مرتين أخريين بنهاية العام مـن أجـل اقرارهـا                
 في المئة العام القادم ومـن المنتظـر أن          ٤،٢الميزانية على أساس مستوى متوقع للنمو االقتصادي يبلغ         

  .المئة من الناتج المحلي االجمالي في ١،٦تشمل عجزا قدره 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
  والدة جندي اسير في لبنان تتهم سياسيين اسرائيليين باستغالل قضية الجنود .٢٤

قالت ميكي غولدفاسر والدة الجندي المخطوف ايهود غولدفاسر إن حرب لبنان الثانية : تل أبيب ـ د ب أ 
م في اسرائيل مشيرة إلى انه تم تجاوز المبادئ االخالقية بما في ذلـك              أظهرت الوجه الحقيقي القبيح للحك    

ونقلت االذاعة االسرائيلية امس قـول غولدفاسـر متهمـة           .مبادئ الجيش االسرائيلي خالل هذه الحرب     
المعايير الخاصة باإلفراج عن لبنـانيين بالـسعي        " محاوالت تليين "شخصيات سياسية إسرائيلية تعارض     

  .اسب سياسيةللحصول على مك
   ٢٦/١٢/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 

  
  من أجل السالمفي بيت لحم البطريرك صباح يصلي  .٢٥

بطريرك ميشال صباح وجه نداء الحالل السالم فـي         أن ال : بيت لحم  من   ٢٦/١٢/٢٠٠٧ الحياة   نشرت
يت لحم  الشرق االوسط، في عظته خالل قداس منتصف الليل لمناسبة ميالد المسيح في كنيسة المهد في ب               

في الضفة الغربية بحضور محمود عباس وسالم فياض ورئيس بلديـة بيـت لحـم فيكتـور بطارسـة                   
ال يحق للمسيحي    وقد شدد على أنه      . قنصل دولة اجنبية   ١٦ومسؤولين فلسطينيين آخرين، باالضافة الى      

ـ ي و  السالم مع الكـل    ، الفتا إلى أنهم كمسيحيين سيبنون     ن يهرب من وجه الصعاب    أان يخاف او      ونقبل
 يبقى شـاهداً للرسـالة الـشمولية الرض اهللا وارض            المسيحي حضوروأكد أن ال  . بالتضحيات مع الكل  

 ومما يجدر ذكره    . في إشارة منه للفلسطينيين واالسرائيليين     لشعبين اللذين يسكنان فيها   الديانات الثالث و  ا
لميالد، واكتظـت كنيـسة المهـد    تدفقوا على بيت لحم لحضور قداس عيد ا  قد  الزوار  في هذا السياق أن     

، كان هذا أهدأ أعياد الميالد وأكثرها ربحا منـذ أعـوام          حيث  . بآالف من السياح االجانب والفلسطينيين    
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 بحسب مـا قالـه      ٢٠٠٠ن أعداد السياح هذا العام كانت االفضل منذ اندالع االنتفاضة عام            خصوصا وأ 
  .مسؤولون محليون

البطريرك صباح وسام نجمة قلد محمود عباس أن : رام اهللا من ٢٦/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط وذكرت 
 صباح وساما للخدمات التي تقدمها الكنائس هاعتبرحيث . ة بيت لحمنالقدس، في مقر الرئاسة في مدي

 .كلها في هذه األرض الفلسطينية المقدسة
  
     االسرائيلي جماعية على األسرى في سجن نيتسانعقوبات .٢٦

 بـأن إدارة    ، أفاد محامي جمعية نفحة بعد زيارته لألسرى في سـجن نيتـسان            : أمين أبو وردة   -نابلس  
تقليص الخروج الى الساحة الى مرة واحدة بدل مرتين         ك ،السجن تفرض عقوبات جماعية منذ ثالثة أشهر      

، فضال عـن     مرات باليوم بدالً من أربع مرات      ٦سابقاً، باإلضافة الى رفع عدد مرات عد المعتقلين الى          
  .نايف الرجوب، وذلك بحسب ما أفاد النائب المختطف ع إدخال المواد الغذائية والمبالغ الماليةمنقرار 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الخليج االماراتية 
  

  في األسروا أسيرا مازال١١٥٥٠و ٦٧ عام ربع الشعب الفلسطيني اعتقل منذ: تقرير .٢٧
رين فـي الحكومـة   وزارة شؤون األسرى والمحرأن  : غزة من   ٢٦/١٢/٢٠٠٧ الشرق االوسط    نشرت

 الف اسـير    ١٢أن عدد األسرى في السجون االسرائيلية وصل إلى حوالي          في تقرير لها    المقالة، ذكرت   
 ريـاض  وقد ذكر. يعيشون في ظل ظروف نفسية قاسية للغاية، يحرمون فيها من ابسط حقوقهم اإلنسانية            

 ٨٠٠ أكثر من    ٦٧ة اعتقلت منذ عام     ن السلطات االسرائيلي  ، أ األشقر مدير الدائرة االعالمية في الوزارة     
.  ألفا اعتقلوا منذ انطالقة انتفاضة األقصى      ٦٢من سكان الضفة والقطاع، منهم      % ٢٥ألف فلسطيني، أي    

ذكر كما  .  منذ ما قبل اتفاق أوسلو     ٣٥٧ أسيرا منهم في المعتقالت، من بينهم        ٥٥٠ الفا و  ١١ال يزال   فيما  
 ٧٠٠، علما بأن عدد الفلسطينيات الالتي وقعن في االسر يزيد عن            ١١٥التقرير أن عدد األسيرات يبلغ      
مـن  % ٧١ أفاد التقرير بـأن      ، فقد  الحالة االجتماعية لألسرى   أما حول . خالل انتفاضة األقصى وحدها   

 االف و   ٣ي  مـنهم، أ  % ٢٩في حـين أن     ،  ونزباعهم   أسيرا   ٢٥٥ آالف و  ٨إجمالي عدد األسرى أي     
كثف في اآلونـة األخيـرة مـن         ن جهاز الشاباك  أاوضح األشقر   في هذا السياق    و. ونمتزوجهم   ٢٤٥

من الذين اعتقلوا أثناء االجتياحات للمناطق الحدودية       % ٩٠عرض على   ، حيث   محاوالته لتجنيد االسرى  
ت التـي قـدمها عـشرات        الى اإلفادا  وذلك استنادا في غزة العمل لحسابه، وذلك عبر الضغط والتهديد،         

عدد االسرى الذين توفوا جراء اإلهمال الطبـي  إلى ذلك فقد أفاد التقرير أن . المواطنين الذين تم اعتقالهم   
 حيث وصـلت    ،أن أعداد األسرى المرضى في ارتفاع مستمر      في حين   .  أسيرا ٤٧ إلى    قد وصل  المتعمد

 فيمـا   .خطيرة، كأمراض القلب والسرطان    أسيرا مريضا يعانون من علل مختلفة منها ال        ٢٥٠إلى الف و  
 أسير إلى عمليات وعالج عاجل، إضافة إلى تدهور صـحة العـشرات مـن               ٥٠٠يحتاج ما ال يقل عن      

أن وقد أشـار إلـى      . المعتقلين المرضى نتيجة تأخر العالج والفحص الطبي وإجراء العمليات الجراحية         
ي المتحرك والعكاكيز في حركتهم وتنقلهم،       أسيرا يستخدمون الكرس   ١٦من بين االسرى المرضى     هناك  

  .وذلك نتيجة إصابتهم باإلعاقة اثر تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون
 نائبـاً   ٤٧ن عدد النواب االسرى ارتفع إلى       أأوضح  أن التقرير    : ٢٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ عرب وذكر موقع 

 أسيرا محكومـا،    ٤٩٥٠رى  ، أن من بين األس     من جهة أخرى   كشفكما  . بعد اعتقال النائب احمد الحاج    
  أسـير  ٧٠٠أن هناك أكثـر مـن       كما  معتقال إداريا،    ٩٥٠  أسير موقوف بانتظار المحاكمة، و      ٥٦٠٠و

كد أن هناك أكثر     فقد أ  األطفال األسرى  أما حول    .محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات        
 طفالً موقوفا بانتظار المحاكمة،     ١٧٠ هم عاماً محتجزين لدى االحتالل، من     ١٨ـ طفالً ما دون ال    ٣٣٠من  
 مـن   ٧٠يعانى أكثر مـن     فيما  أطفال معتقلون إداريا دون تهمة،       ٦ طفالً محكوما لمدد مختلفة، و     ١٥٥و
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هؤالء األطفال من األمراض المختلفة وبحاجة لعناية طبية خاصة األمر الذي ال تـوفره إدارة الـسجون                 
وصـل  قد  شهداء الحركة األسيرة داخل السجون والمعتقالت،       عدد   ومن جهة أخرى بين التقرير أن        .لهم

  .٦٧  أسيراً استشهدوا منذ عام١٩٢إلى 
  

  بحجة عدم الترخيصاالحتالل يهدم منزل فلسطيني في القدس المحتلة  .٢٨
هدمت جرافات االحتالل امس منزل مواطن فلسطيني في حي واد الجوز بالقدس المحتلـة              :  بترا –غزة  

قوات معززة من شرطة االحتالل والقوات الخاصة ترافقها أطقـم          بعد أن قامت    ،  بدعوى عدم الترخيص  
  .منزلالم المنطقة وفرض طوق عسكري على محيط ااقتحبمستخدمي بلدية القدس 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  

  ع اصاباتقووانهيار نفق يقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة  .٢٩
مفتوحة فى بلدة بيت الهيا شمال قطاع غـزة دون وقـوع    قصف الطيران االسرائيلي منطقة     : ألفت حداد 
علـى صـعيد    و.  حسب رواية شـهود     المجدل مقاومين اطلقوا صواريخ باتجاه مدينة    ، مستهدفة   اصابات
علنت مصادر فلسطينية عن انهيار نفق فى حى السالم بمدينة رفح علـى الحـدود المـصرية                 أمختلف  
فيما يجري البحث عن عدد اخر يعتقد انهم الزالوا داخـل           ،  نصابة ثمانية فلسطيني  إدى الى   أ ،الفلسطينية

  .النفق
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   جراء اعتداء عدد من المستوطنين عليهفي الضفة الغربيةفلسطيني مزارع إصابة  .٣٠

أثناء عمله في حقله القريب من قرية        أقدم مستوطنون على االعتداء بالضرب والتنكيل بمزارع فلسطيني       
رشوا على  " حفات غلعاد "مستوطني  من  أفادت مصادر فلسطينية أن ستة       حيث   . الغربية عتيل في الضفة  

ـ قـد  و . غازا مسيال للدموع وانهالوا عليهم بالضرب   له وجه المزارع ورفيق    مديريـة االرتبـاط   تأبلغ
  .كحول ذلالمديرية اإلسرائيلية التي ادعت أنها بدأت بالتحقيق بدورها  أبلغت  بالحادث، وهيالفلسطينية

 ٢٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  تدهور الوضع الصحي في قطاع غزةبخصوص رة يخطمفاجآت تحذير من  .٣١

 حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة من خطـورة التـدهور غيـر               : حامد جاد  -غزة  
وقـال خالـد راضـي       .المسبوق الذي لحق بالوضع الصحي في قطاع غزة، جراء الحصار االسرائيلي          

 سيكون قليالً خالل األيام القادمة       من المرضى،  الوفياتالذي وصلت البه    ن الرقم   أ ، الوزارة الناطق باسم 
التي ستحمل ربما مفاجئة للعالم، حيث سيتضاعف العدد في ظل وجود أكثر من ألف مـريض يعـانون                  

هناك وأوضح أن    .أمراضاً خطيرة ويتعايشون مع امراضهم المزمنة دون السماح لهم بالعالج في الخارج           
 صنفاً مـن األدويـة رصـيدها صـفر،     ٦٩قطاع، حيث أن النقصا كبيرا في معظم األدوية بمستشفيات     

هي  صنفاً سيصل رصيدها إلى الصفر خالل أقل من ثالثة أشهر، أما فيما يتعلق باألغذية ف               ١٣٠وحوالي  
  . نحو الصفر بدورهاتتجه

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
    ون القدس تستنكر االعتداءات االستيطانية اإلسرائيليةاللجنة الملكية األردنية لشؤ .٣٢

 أعربت اللجنة الملكية لشؤون القدس في األردن عن استنكارها وأسفها إلعالن إسرائيل عزمها :عمان
ودعا األمين العام للجنة عبد اهللا كنعان . استئناف االستيطان في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة
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كية إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس ومنها يوالواليات المتحدة األمرالمجتمع الدولي 
 ٢١ الصادر في ٢٥٢ من اتفاقية جنيف الثانية وقرار مجلس األمن بشأن القدس رقم ٤٩نص المادة 

ت وقال كنعان، في تصريح صحفي، إن القرار المذكور سالفا يعتبر جميع اإلجراءا  .١٩٦٨ مايو/ أيار
اإلدارية والتشريعية وجميع األعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة األراضي واألمالك هي 

 الصادر ٤٦٥إجراءات باطلة وال يمكن أن تغير في وضع القدس، وكذلك قرار مجلس األمن الدولي رقم 
ألراضي  الذي ينص على وجوب إلغاء المستوطنات وترحيل المستوطنين من داخل ا١٩٨٠عام 

 ١٩٨٠أغسطس /  آب٢٠ الصادر في ٤٧٨ وقرار مجلس األمن رقم ١٩٦٧الفلسطينية التي احتلت عام
الذي أصدره الكنيست اإلسرائيلي بشأن توحيد شطري " القانون األساسي"القاضي بعدم االعتراف ب 

الدولي ودولة وذكرت اللجنة المجتمع  .القدس الشرقي والغربي وجعلهما عاصمة موحدة وأبدية إلسرائيل
االحتالل اإلسرائيلي بقرارات أجهزة األمم المتحدة الرئيسية األخرى وبخاصة قرارات الجمعية العامة 
واليونسكو الخاصة بالقدس التي طلبت إليها االمتناع عن االتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة 

سة وضرورة المحافظة على الممتلكات الثقافية الديمغرافية والتاريخية والحضارية والدينية للمدينة المقد
رفض رفضاً قاطعاً كافة قرارات إسرائيل "وأشارت اللجنة إلى أن األردن  .وبخاصة في القدس القديمة

االستيطانية وغيرها من اإلجراءات الالشرعية التي قامت إسرائيل بها في القدس وتذكيره إسرائيل 
 القدس أرضاً محتلة عليها االنسحاب منها وفقاً لقرارات األمم بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر

  ".المتحدة
 ٢٥/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
   غذائية الى قطاع غزةمساعداتقافلة  .٣٣

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية توجهت الى قطاع غزة، امس، قافلة مساعدات غذائية :  بترا–عمان 
وقال أمين عام الهيئة . عيشية الصعبة التي يواجهونهالمساندة األشقاء هناك في مواجهة الظروف الم

 شاحنة ستسلم إلى ٢٣الخيرية االردنية الهاشمية الدكتور عبدالسالم العبادي، ان هذه القافلة المؤلفة من 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني والتي ستتولى بدورها تأمين وصولها وتوزيعها على االشقاء في غزة 

 طنا من المواد الغذائية فيما تحمل الخمس االخرى مالبس ٢٥٠ من القافلة تحمل  شاحنة١٨مبينا ان 
  .واحذية ومنظفات كيماوية

    ٢٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  
   ترخيصا لشركة محلية كانت تدفن بموجبه نفايات إسرائيلية داخل البالديوقفاألردن  .٣٤

ورد نفايات من داخل إسرائيل لغرض دفنها كشفت صحيفة أردنية، عن أن شركة محلية كانت تست :عمان
في األردن، وأن تلك الشركة كانت حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة، قبل أن يصدر وزير 

" الغد األردنية"وكشفت صحيفة  .البيئة األردني قبل بضعة أيام أمرا بمنع الشركة من استيراد تلك النفايات
) fly ash(ت المختصة عدم السماح بدخول مادة الرماد المتطاير أن الوزير خالد اإليراني طلب من الجها

وأوضحت الصحيفة أن الشركة التي تضررت من قرار الوزير األردني، رفعت كتابا إليه . إلى األردن
  ".يوليو الماضي من إسرائيل/  تموز٢٥يشير إلى أنها سبق وأن استوردت تلك المادة بتاريخ 

 ٢٥/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
   ترفض تصريحات ليفني بشأن األنفاق الحدودية القاهرة .٣٥

لتصريحات لوزيرة " شكال وموضوعا"أكدت مصر، امس، رفضها :  وكاالت االنباء-القاهرة، تل أبيب 
بشأن التعامل المصري مع مشكلة األنفاق الموجودة عبر الحدود مع "الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني 
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اسم وزارة الخارجية المصرية التصريحات التي أدلت بها ليفني وعزا المتحدث الرسمي ب". قطاع غزة
تجاذبات داخلية تؤدي بالوزيرة ليفني إلى "االثنين، وانتقدت فيها تعامل القاهرة مع هذا الموضوع، إلى 

هذا النهج ليس بعيدا عما تم "وأشار المتحدث المصري إلى أنه بات واضحا أن ". اتخاذ مثل تلك المواقف
 الكونغرس األميركي بشأن تعليق مبلغ من برنامج المساعدات األميركية وربطه بشرط يتعلق تدبيره في

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه ". بما يطلق عليه األداء المصري في موضوع األنفاق
نب سيكون بالتأكيد من األفضل للوزيرة اإلسرائيلية أن تركز اهتمامها في الجهد التفاوضي مع الجا"

الفلسطيني المنوط بها بدال من أن تلقي الكالم جزافا في موضوعات ال يصح لها أن تتناولها دون دراية 
  ".كافية

 ٢٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 
  
  "رسالة غضب شديدة"القاهرة تعتزم إبالغ تل أبيب  .٣٦

لة غضب شديدة أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة ستبلغ تل أبيب رسا : احمد ربيع-القاهرة 
اللهجة تعكس استياءها واستنكارها الشديدين لالجراءات والخطط االستيطانية التي شرعت بها باألراضي 

وأكدت المصادر أن هذه الممارسات الى . الفلسطينية المحتلة سواء بالقدس المحتلة أو الضفة الغربية
في قطاع غزة والقتل المستمر يعكس " االجرامية"جانب ما تقوم به من عمليات وانتهاكات وصفتها بـ 

نوايا حكومتها للنكوص عن مقررات مؤتمر أنابوليس ومساعي ليست خافية للتفلت من أي التزامات 
حيال السالم، خاصة بعد أن باتت تتعرض لضغوط دولية للتوصل الي تسوية عادلة لهذا الصراع يبدأ 

دت المصادر على أن اسرائيل دأبت على وشد .بالقضية الفلسطينية التي تشكل اللب والجوهر منه
الى أنفاق وقضايا ضيقة ال تشكل األساس، فيما لفتت بهذا الصدد الى " جر العرب"والمراوغة و" االلتفاف"

أن األمر يتعلق بحقوق ومصير شعب وضرورة انهاء معاناته واعادة األمل إليه بالحصول على حقوقه 
وشددت على ان . المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدسالشرعية وفي مقدمتها حقه باقامة دولته 

أو مجموعة من الفلسطينيين في " شاليت"اهتمام مصر والعرب ال يتعلق باطالق سراح الجندي األسير 
اطار صفقة تردد أن مفاوضات تجري بشأنها بين حركة حماس واسرائيل، أكدت أنه ال توجد معلومات 

واوضحت المصادر ان الجهود المصرية والعربية المبذولة . ة هذه االتصاالتكافية لدى القاهرة عن حقيق
منذ مؤتمر أنابوليس وما قبله، تعطي األولوية واالهتمام الكبيرين للتوصل الي تسوية نهائية للقضية 
الفلسطينية تبدأ بتجميد كل الممارسات االسرائيلية، وتهيئة األجواء الطالق عملية مفاوضات جادة بين 

وأبدت ترحيبا بكل خطوة تتم من أجل التهدئة، حتى تلك التي يتم التوصل اليها بين حماس  .لجانبينا
واسرائيل، طالما أنها ستسهم بتهيئة األجواء النجاح العملية السياسية، لكنها حذرت من أي خطوات 

بجميع جوانبها التفافية على حساب الهدف الرئيسي وهو الحل النهائي والتسوية للقضية الفلسطينية 
وكشفت المصادر ان هذا الموقف سيتصدر المباحثات التي ستجري بين الرئيس . وملفاتها المعلقة

المصري حسني مبارك ووزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك اليوم، كما أنها كانت محور لالتصاالت 
ظرائه خاصة من والمناقشات التي كشفت أنها جرت مؤخرا بين وزير الخارجية المصري وبعض ن

وأكدت أن القاهرة لم ولن تقف صامته حيال ما جرى في قطاع غزة من . أطراف الرباعية الدولية
انتهاكات اسرائيلية وكذا االعالن عن الخطط االستيطانية بالقدس وتوسيع المستوطنات في الضفة، مما 

 .يساعتبرته تهربا من االلتزامات والمناخ الجديد الذي شهده مؤتمر أنابول
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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  حملة لجمع مليون توقيع اللغاء احتفاالت اليهود بمولد ابو حصيرة : مصر .٣٧
تشهد القاهرة في الوقت الراهن منافسة محمومة يشارك فيها عدد من المدونين عبر شبكة : القاهرة

يها آالف اإلسرائيليين في اإلنترنت، بهدف جمع مليون توقيع إللغاء االحتفاالت السنوية التي يشارك ف
. قرية دميتوه بمحافظة البحيرة شمال القاهرة بمناسبة ذكرى الكاهن يعقوب اإلسكافي الملقب بأبي حصيرة

ويزعم اليهود أن اإلسكافي ولد وعاش في تلك القرية التي يتوافد عليها اآلالف منهم كل عام ، من أجل 
لفة، ومن بينها أساتذة في التاريخ اليهودي أنه ال صحة لتلك إحياء ذكراه، بينما ترى القوى الوطنية المخت

ويشير الكثير من المهتمين بالصراع . المزاعم اإلسرائيلية، وأنه ال يوجد يهود نشأوا في تلك المحافظة
العربي اإلسرائيلي إلى أن المزاعم اإلسرائيلية الهدف منها لفت أنظار العالم لوجود حقوق تاريخية لليهود 

  .مصرداخل 
 ٢٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
  "  أنابولس" لقاء موسكو بتنفيذ التزامات يربطالفروف  .٣٨

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف أن موسكو ستكون مستعدة :  كريم المظفر-موسكو 
ون سنك"وقال . إذا كان جميع األطراف على استعداد لذلك" أنابولس"الستضافة الحلقة الثانية من لقاء 

مستعدين لذلك بشرط أن يستعد أيضا جميع الالعبين اآلخرين وأن يتيح هذا اللقاء دفع الحركة الحقا في 
 اإلسرائيلية يتسم -وأكد الوزير الروسي ان موقف بالده من التسوية الفلسطينية ". هذه المسألة الى األمام

ن تنفذ، مضيفا ان أنابولس ثبت أنه ال بالحياد االيجابي وقد ثبتت في أنابولس التزامات الطرفين ويجب ا
 اإلسرائيلي الذي يتسم - اللبناني باإلضافة الى المسار الفلسطيني -يجوز نسيان المسار السوري 

وشدد الفروف . باألولوية ولن يكون هناك مغزى من أي لقاء آخر إال لدى إضافة ما أنجز من قبل اليه
ال يجوز "ا الفلسطينيون واإلسرائيليون ما اتفقوا عليه وانه على ضرورة ان ينفذ األطراف بنزاهة والسيم

، مشيرا على سبيل المثال الى ما يتعلق بقصف إسرائيل من ”إقامة عقبات إضافية لدى حل هذه المسألة
جانب قطاع غزة، معربا عن أسفه من ان محمود عباس ال يستطيع التأثير هنا بشكل رادع بسبب غياب 

وقال الفروف عالوة على ذلك ال يجوز إقامة ". وهو ما ندعو اليه باطراد" طينيالوحدة في الصف الفلس
  . عقبات مصطنعة مثل قرار إسرائيل بتوسيع المستعمرات أو بناء أخرى جديدة

   ٢٦/١٢/٢٠٠٧الخليج االماراتية 
  
  "الديموغرافية"سننتصر على اسرائيل عاجال ام اجالً بسبب عامل : بطرس غالي. د .٣٩

اكد الدكتور بطرس غالي، امين عام االمم المتحدة االسبق ورئيس المجلس : تحي خطاب ف-القاهرة 
, القومي لحقوق االنسان، ان سيطرة الواليات المتحدة االمريكية على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكرياً

لية للعديد بخالف تدخالتها في الشؤون الداخ,  قاعدة عسكرية مختلفة في العالم٥٨٦تأتي بسبب امتالكها 
. بطرس غالي هناك تياران فقط يستطيع العالم من خاللهما الحد من الهيمنة االمريكية. وقال د. من الدول

اول هذه التيارات هو التيار االمريكي الداخلي الذي يرى ان امريكا ال تستطيع وحدها حل مشكالت 
لتيار يمكن ان يقوى في السنوات وهذا ا, ولكنها هي التي تحتاج الى مساعدة الدول االخرى. العالم
, اما التيار الثاني فهو ظهور دول عمالقة اخرى. ويفرض كلمته وتعود امريكا لوضعها الطبيعي, المقبلة

التي من المحتمل ان تلعب دوراً مؤثراً للحد من , مثل الصين والهند والبرازيل جنبتا الى جنب مع روسيا
المفاوضين االسرائيليين في جميع مباحثاتهم حول القضايا غالي ان . واضاف د. السيطرة االمريكية

بسبب جهدهم في تحصيل العلم والمؤهالت العلمية لذلك يصل , تفوقوا على نظرائهم العرب, العربية
ولكن رغم ذلك , اللوبي الصهيوني ورجاله الى مراكز حساسة ومؤثرة في العالم بعكس اللوبي العربي
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خاصة ان هناك " الديموغرافية"بسبب عامل , لعرب عاجالً ام اجالًارى ان االنتصار سوف يكون ل
  .مليوني عربي يعيشون في اسرائيل

  ١٢/٢٠٠٧ /٢٦العرب اليوم 
  
  تطالب الرئيس المصري بحل مشكلة المحتجزين في مطار العريش" اصدقاء االنسان" .٤٠

 والحكومة المصرية طالبت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية الرئيس المصري حسني مبارك: بيت لحم
وقالت .  شخصا٢٣ًبوجوب حل مشكلة الفلسطينيين المحتجزين في صالة مطار العريش والبالغ عددهم 

المنظمة، التي تتخذ من فينا مقرا لها، امس في رسالة وجهتها إلى السلطات المصرية، ان معاناة 
، ٢٣ن لبالغ عددهم المحتجزين في مطار العريش طالت ويجب إنهاؤها فورا، ألن الفلسطينيي
وأكدت المنظمة أن عدم . والمحتجزون هناك يعيشون في ظل ظروف مأساوية منذ بداية شهر حزيران

وجود تنسيق مع السلطات المصرية قبل قدومهم ال يبرر بأي حال احتجازهم من قبل السلطات المصرية 
بة للمحتجزين، خاصة بعد حدوث ولفتت إلى ما وصفتها األوضاع بالغة الصعو. وعدم المباالة بمعاناتهم

خالفات عميقة بينهم وبين األمن المصري الذي يمنعهم من الخروج إلى مدينة العريش، ومن الرجوع من 
  .حيث أتوا وكذلك ال تقوم السلطات المصرية بإدخالهم إلى قطاع غزة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
   في المئة ١٠ و٥بين تراوحت   عربية دولة١٤معدالت النمو في : تقرير .٤١

أكد صندوق النقد العربي استمرار األثر اإليجابي ألسعار النفط في اقتصادات           :  شفيق األسدي  –أبو ظبي   
 بليـون   ١٢٧٦ الى   ٢٠٠٥ بليون دوالر عام     ١٠٩٢الدول العربية، إذ ارتفع ناتجها المحلي اإلجمالي من         

 .٢٠٠٥عـام   % ٢٢,٦مقارنة بحـوالى     %١٦,٩، مسجالً نمواً بلغ باألسعار الجارية       ٢٠٠٦دوالر عام   
ن الدول العربية حققت نمواً في الناتج المحلي اإلجمالي         ، أ ٢٠٠٧وأفاد الصندوق في تقريره السنوي لعام       

 ١٤ولفت الى أن    . %٦,٣ حيث سجل    ٢٠٠٥بتراجع طفيف عما كان في      % ٥,٧باألسعار الثابتة بمعدل    
حققت أربع دول أخرى معدالت نمو      فيما  ،  %١٠,٢و %٥دولة عربية حققت نمواً بمعدالت تتراوح بين        

لم يسجل لبنان أي نمو نتيجة الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي           في حين   ،  %٤,١ و %٢,٥بين  
يؤكد التقرير أن معظـم الـدول        كما   .٢٠٠٦يمر بها واألضرار التي أحدثها العدوان اإلسرائيلي صيف         

ت التضخم في أسعار االستهالك بسبب ارتفـاع حجـم الطلـب            العربية سجل اتجاهات تصاعدية لمعدال    
 إلى تحسن في     الفتا .المحلي وزيادة الواردات فضالً عن عوامل أخرى مرتبطة بظروف محلية لكل دولة           

في غالبية الدول العربيـة     % ١٥نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تجاوز نموه باألسعار الجارية           
لى جانب ارتفاع مساهمة الصناعات االستخراجية فـي النـاتج          ، إ ائدات النفط  نتيجة ارتفاع ع   ٢٠٠٦عام  

، %٩,٥والـصناعات التحويليـة بنـسبة       ،  %٣٦,٦ تليها الخدمات بنسبة     ،%٤٠المحلي اإلجمالي بنسبة    
لحظ التقرير أن االنفاق في الدول العربية مقارنة بالناتج المحلي اإلجمـالي            قد  و .%٦,٢والزراعة بنسبة   

انخفـض االسـتثمار    ، فيمـا    ٢٠٠٥عام  في  سجله  كما  % ٥٩,٣ عند مستوى    ٢٠٠٦ حاله في    بقي على 
في حين  ،  ٢٠٠٥عام  % ٢١,٢مقارنة بنحو   % ٢١اإلجمالي الى الناتج المحلي اإلجمالي قليالً ليصل الى         

 ما حقق فائـضاً فـي       هاتوازت تقريباً نمو صادرات السلع والخدمات للدول العربية مع نمو الواردات من           
) دوالر للفـرد الواحـد  (كشف التقرير أن مستوى الفقر في الدول العربية     إلى ذلك فقد     .الميزان التجاري 

يعتبر من أدنى المستويات في العالم بسبب نظام التكافل االجتماعي الذي يـسود معظـم دول المنطقـة                  
التطورات االجتماعية   أما على صعيد     .ونتيجة تحويالت العاملين في الخارج والتوظيف في القطاع العام        

 مليـون نـسمة     ٣١٨ عدد سكان الدول العربية بحوالى        التقرير قدرفقد  وتأثيراتها في الحياة االقتصادية،     
لحظ استمرار ارتفاع معدل الــوالدة مـع انخفـاض         قد  و .%٢,٢ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو      
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فـي حـين   ، %٣٥,٨ سنة ١٥م دون عمر معدل الوفيات واتساع القاعدة الفتية من السكان، ليشكل من ه       
وهم النشطون اقتصادياً أكثر من نصف عدد السكان وهي نسبة أدنى           )  سنة ٦٥،  ١٥(تمثل الفئة العمرية    

أكد التقرير تزايد معدل القوى العاملة في الدول العربيـة سـنوياً بنـسبة               كما   .من معدالت بلدان العالم   
من إجمالي القـوى    % ٢٨,٧ن في قطاع الزراعة بنحو      ، وقدر نسبة العاملي   ٢٠٠٥ و ١٩٩٥، بين   %٣,٤

 تمثـل   النساء العامالت  مع االشارة إلى أن      .في الخدمات % ٥٥في الصناعة و  % ١٦,٣العاملة العربية و  
  .حصة ال تزال األدنى بين دول العالموهي % ٣٠ نسبة

 ٢٦/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  أسرى العزل ونموذج القهر الصهيوني .٤٢

  ياسر الزعاترة
هم الجرح النازف في الخاصرة الفلسطينية ، تماماً كما هم في الحالة العراقية ومعظم التجـارب                األسرى  

المشابهة ، لكن الوضع هنا يبدو مختلفاً ، إذ ال ينحصر هدف المحتل في حفظ األمـن وحـسب ، بـل                      
  .يستهدف تحطيم معنويات الشعب ودفعه نحو خيار االستسالم كي يقبل الفتات المعروض عليه

وقف في هذه السطور عند تلك اإلجراءات الخاصة التي تستهدف أسرى بعيـنهم العتبـارات تتعلـق                 نت
بقدراتهم الخاصة وتأثيرهم في زمالئهم ، إلى جانب االعتبارات األمنية ، فيما تحـضر أيـضاً روحيـة                  

  .االنتقام من رجال كان لهم دورهم في اإلثخان في العدو
هو واحد من أدوات القهر واالنتقـام ، حيـث توجـد فـي بعـض          العزل في قاموس الجالد الصهيوني      

من وجهة نظر المحتلين ، وهي أقسام ال        " الخطرين"المعتقالت الصهيونية أقسام معزولة تخصص لبعض       
يسمح لمن فيها باالختالط بمن تبقى من السجناء بينما يوضع كل واحد أو اثنين منهم في زنزانة صغيرة                  

  .بمواصفات بالغة السوء
نذ شهرين ، وبحسب تقرير لمركز أحرار لدراسات األسرى ، شرعت مصلحة الـسجون الـصهيونية                م

جمال أبـو   : باستهداف أسرى العزل المتواجدين في سجن إيلون وعزل عسقالن والسبع ، واألسرى هم            
الهيجا ، بطل معركة جنين البطولية التي فقد فيها ذراعه اليسرى ، حسن سالمة ، بطل عمليـات الـرد                    
على اغتيال الشهيد يحيى عياش ، إبراهيم حامد قائد كتائب القسام في الضفة الغربيـة ، محمـد جمـال                    
النتشة ، القيادي الكبير في حركة حماس وأسطورة الصمود تحـت التعـذيب ، وليـد خالـد ، الكاتـب                     

عتقـال  والصحفي واألديب الذي أمضى إلى اآلن حوالي اثني عشر عاماً في السجون ، وصاحب رقم اال               
  .اإلداري األعلى في تاريخ االحتالل ، إضافة إلى المناضلين الكبيرين محمود عيسى وأحمد المغربي

المتخصصة في التنكيل باألسرى باقتحام غرفهم في الساعة الثالثـة صـباحاً ،             " متسادة"يوميا تقوم وحدة    
 ، فيما تـصادر محتويـات       وتواصل عملها االستفزازي لساعات متواصلة يحرم األسير خاللها من النوم         
  .الغرف ، بما فيها الحاجيات التي يشتريها األسير بنفسه كالمروحة والتلفزيون

ويؤكد مركز أحرار أن معاناة أسرى العزل تتواصل في الصيف من الحر الشديد ، وفي الشتاء من البرد                  
  . عند إدخال األكلالشديد في غرف ليس لها نوافذ ، باستثناء فتحة صغيرة في الباب ال تفتح إال

ساعة واحدة  (ويوجد في الغرفة التي يحتجز فيها األسير حمام بحيث ال يخرج منها أبداً إال للفورة اليومية                 
  ).يخرج إليها األسير وحيداً مكبل القدمين واليدين

وإمعاناً في تحطيم معنوياتهم ترفض السلطات الصهيونية السماح ألهـاليهم بزيـارتهم ، فيمـا يعـاني                 
كثيرون منهم أمراضاً شتى بسبب العزل في تلك الظروف السيئة ، كما هو حال األسير أحمد المغربـي          ال

المعزول منذ أربع سنوات ويعاني من التهاب في المعدة وإصابة في الحوض والرجل والعمود الفقري ،                
من يده المبتـورة  والذي ترفض السلطات معالجته ، وكذلك جمال أبو الهيجا الذي يعاني من الروماتيزم و        

  .، بينما يحرم من رؤية ولديه األسيرين
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في هذه الظروف وأشباهها يعيش خيرة أبطال الشعب الفلسطيني ، وفي ظل هذا القهر يواصلون صبرهم                
وهم لذلك يستحقون أن نتبنى قضيتهم ونعيش همهـم ، إلـى جانـب    . وصمودهم من أجل شعبهم وأمتهم 
 األثمان ، وال يكون ذلك باستجداء اإلفراج عن بعضهم ضمن صفقات            القضية التي من أجلها دفعوا أبهظ     

بائسة ، بل بالوفاء لمسار المقاومة الذي اختطوه ، والذي ال مسار سواه يعيد الحريـة والكرامـة لهـم                    
  .ولشعبهم

تحية اإلجالل واإلكبار لكل األبطال في سجون فلسطين والعراق وسواها من سجون الظلم ، ونحمـد اهللا                 
إليمان مكاناً في قلوبهم ، ألنه وحده من يمنح األبطال القدرة على الصمود طمعاً في منـازل أعلـى                   أن ل 

  ".ولآلخرة أكبر درجات وأكبر تفضيال"عند رب العالمين 
نقول ذلك رغم إيماننا بأن مشروع االحتالل يعيش مراحله األخيرة ، وأن زمن الحرية لم يعد بعيداً بإذن                  

  .اهللا
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧نية الدستور األرد

  
  حماس تخوض معركة البقاء .٤٣

  حافظ البرغوثي
رسائل عديدة بعثت بها حركة حماس خالل الفترة األخيرة إلى إسرائيل بهدف فك العزلة عنها وإنهاء 

ولم يكن اقتراح . الحصار واختراق السلطة الفلسطينية وفرض نفسها كطرف مفاوض مع إسرائيل
  .  وكان المصريون نقلوا إلى إسرائيل. النار او الهدنة آخرهاإسماعيل هنية األخير بوقف إطالق 

وكذلك دبلوماسيون أجانب مروا في دمشق والتقوا قادة حماس هناك رسائل مشابهة إلى ايهود اولمرت 
بهذا المعنى وأقوى الرسائل كانت من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي التقى قادة 

  .  حج واقترح ثالثة أنواع من الهدنة على إسرائيلمن حماس في موسم ال
هدنة كبرى وهي االقتراح القديم الذي يشمل اجراء مفاوضات بواسطة طرف ثالث للتوصل إلى تسوية 

  .  انتقالية مؤقتة وهذه تنسجم مع مشروع شارون القديم دولة فلسطينية مؤقتة
ا من غزة بإجبار الفصائل األخرى على وهدنة متوسطة تحظر فيها حماس أي نشاط للمقاومة انطالق

االلتزام بها مقابل رفع الحصار عن غزة، وهدنة صغيرة اي وقف متبادل إلطالق النار لكن اإلسرائيليين 
  .  ليسوا حاليا في وارد اي من هذه الهدن

فهم خالل فترة عيد األضحى نجحوا في توجيه ضربات مؤلمة لحركة الجهاد اإلسالمي واوصلوا رسائل 
إلى حماس من انها ستتلقى مثل هذه الضربات الحقا اذا لم تفعل شيئا لمنع انطالق الصواريخ من غزة 
  .  وقد فهمت حماس او قيادة حماس في غزة خاصة إسماعيل هنية الرسالة فورا وطلب وقف إطالق النار

ر سياسي يهدف إلى لكن اإلسرائيليين اجابوه بوقف أحادي إلطالق النار، وان اراد توسيع ذلك إلى حوا
فك الحصار فعليه ان يوافق على شروط اللجنة الرباعية الدولية وهي االعتراف بإسرائيل وباالتفاقات 

  .  القديمة مع السلطة الفلسطينية ونبذ العنف وتفكيك الخاليا المسلحة
 وهذه كلها شروط قديمة رفضتها حماس ابان حكومتها، وأضاف اإلسرائيليون شروطا جديدة وهي

اإلسرائيليون وجدوا . اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط وسد األنفاق في رفح المستخدمة للتهريب
في عرض حماس نقطة ضعف تنم عن مأزق تعيشه حماس في غزة ولذلك سردوا سلسلة من المطالب 

حماس أكدت ألنهم يعلمون ان قادة حماس في غزة شعروا وكأنهم في مرمى النيران اإلسرائيلية رغم ان 
لإلسرائيليين انها لم تشارك في اية هجمات صاروخية منذ شهور وان التصدي للتوغالت اإلسرائيلية يتم 

  .  من قبل حركة الجهاد
 ٣وبعض اجنحة فتح وليس من قبل قواتها، وان الصواريخ التي تطلق على إسرائيل هي من نوع قدس 

  .  الخ.. من إنتاج الجهاد اإلسالمي وليست من نوع القسام 
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ويبدوا ان اولمرت بعكس بعض وزرائه يريد انتهاز الفرصة لفرض شروطه على حماس فيما يطالب 
بعض وزرائه بالحوار معها لوقف إطالق النار، وهو هنا يتصرف من موقع قوة ويريد تحقيق مكاسب 

  .  سياسية وليس امنية فقط
ستطيع الذهاب بعيدا في الحوار مع حماس كما ان حسابات اولمرت تختلف عن حسابات وزرائه فهو ال ي

طالما انه واألميركيين وراء فرض الحصار عليها وعزلها وطلبوا من السلطة الفلسطينية التعهد بعدم 
 .  العودة إلى الحوار معها ان هي أرادت الدعم والمفاوضات ما لم تلب شروط اللجنة الرباعية الدولية

حماس حول هدنة او تهدئة سيهدم البناء التفاوضي الذي تم وبالتالي فإن الدخول في مفاوضات مع 
وسيضعف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بل وسيدعم حركة حماس، فبعض اإلسرائيليين 
يرون في الهدنة فترة استراحة لحركة حماس لكي تواصل تقوية نفسها وتطوير أسلحة جديدة ويرى قادة 

ابة وقت إضافي لحماس لكي تحسن استعداداتها العسكرية وهم عسكريون ان وقف إطالق النار هو بمث
  . يطالبون بمواصلة العمليات الحالية وصوال إلى عملية برية واسعة

واغلب الظن ان اقتراح حماس بوقف إطالق النار سيتم إن تم وفقا للرؤية اإلسرائيلية اي من جانب واحد 
منذ انسحابها من غزة لم تحاول شن عمليات وان فقط دون اي التزام إسرائيلي فإسرائيل تقول انها 

 . عملياتها هي ردود فعل على قصف صاروخي او على اسر الجندي شاليط
وهذا السيناريو تعلم إسرائيل انه سينجح ألن حماس محشورة في الزاوية حاليا وهي من اجل ذلك ستدخل 

خرى التي ترفض وقف إطالق في مواجهة مع حركة الجهاد اإلسالمي وبعض األجنحة العسكرية األ
 . النار وهذا يعني ان أزمة حماس ستتفاقم

 فهي ستكون في الموقف نفسه الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما طالب مرارا وحاول 
وقف إطالق الصواريخ من غزة وااللتزام بالتهدئة لكن حماس كانت ترفض ذلك من منطلق استمرار 

  .   االن في موقف النقيض لموقفها السابقالمقاومة وستجد نفسها
ففي السياسة ال مواقف ثابتة، بل مصالح لكن الوضع الفلسطيني ال يستدعي مزيدا من التعقيدات التي 
 . تزيده ضعفا وارباكا فاالولى لحماس ان ارادت النجاة ان تتراجع عن انقالبها وليس عن شعار المقاومة

 ٢٦/١٢/٢٠٠٧البيان 
  
  في الضفة " مستوطنين الدولة "عن  .٤٤

  نواف الزرو 
 دولة االحـتالل بكـل      ٦٧ بعد ان كان الشعب الفلسطيني يواجه منذ االحتالل لالراضي الفلسطينية عام            

عناوينها واعبائها من االآلة العسكرية الحربية الى االجراءات االداريـة الـى الحـصارات واالطـواق                
لجماعي ، الى االستيطان والجدران تحت حماية الجيش ،         والحواجز التنكيلية ، الى معسكرات االعتقال ا      

دولـة المـستوطنين    " "اسرائيل"فقد اخذ يواجه في هذه االيام تهديدا جديدا وحقيقيا يطلقون عليه هناك في            
وإقامة دولتهم الخاصة   " إسرائيل"، اذ بدأ هؤالء يهددون باالنفصال عن دولة         " اليهود في يهودا والسامرة   

ك حسب زعمهم ردا على أي محاولة من الحكومة اإلسرائيلية لالنسحاب من الضفة فـي               المستقلة ، وذل  
  .إطار التسوية الدائمة للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

عن مسابقة لوضع نشيد قومي واختيـار       " إسرائيل أرضنا "فقد أعلن المستوطنون في منشور حمل عنوان        
، وجاء اإلعالن عـن هـذا       " م للعلم والنشيد بجائزة نقدية    علم آخر لدولتهم ، وسيمنح الفائز بأحسن تصمي       

 كتبه الراباي شالوم دوف وولفـا  ٢٠٠٧ ـ  ١٢ ـ  ٨المخطط في مقال في صحيفة يديعوت أحرنوت ـ  
وهي المنظمة التي شكلت خصيصا لذلك ، تحـت عنـوان           " الطاقم العالمي إلنقاذ الشعب اليهودي    "رئيس  

  ".الزلزال المقبل"



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                    ٩٤٠:         العدد                        ٢٦/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

بعد موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلـسطينية واقتـراح قـانون            "الوم دوف في بيان له      وقال الحاخام ش  
  ".إن الحل هو إعالن دولة يهودية ذات حكم ذاتي"ف: لتعويض المستوطنين تمهيدا إلخالئهم

ان اسرائيل ال تـسيطر علـى    "٢٠٠٧ ـ  ٨ ـ  ٢٨ - في هآرتس -وعن هذه الدولة كتب يهودا باور 
ف من المستوطنين اليهود هناك ، فهم يقبلون الحكم االسرائيلي فقط اذا كان يصب فـي                بضع مئات اآلال  

مصلحتهم ، أما عندما ال يحدث ذلك وفقا لتصورهم ، فهم يتجاهلونه في أحسن االحوال وينجحـون فـي     
ة الشرطة والسلطات األمنية والجيش يخضعون لتهديد المقاوم      :"، ويضيف   " مقاومتهم له في اسوأ االحوال    

النشطة المتواصل من قبل المستوطنين ، ويخضعون لهذه التهديدات ، واصبحت هناك دولتان ، االولـى                
  ".ملتزمة بالقانون الديمقراطي الغربي ، والثانية بالحكم الديني المتطرف والخالصي

 عـن  - ٢٠٠٧ ـ  ١ ـ  ٢٢ -اما الخبير بالشؤون العربية داني روبنشتاين فقد كتب بدوره في هآرتس 
على خلفية اتفاق السالم مع مصر واالنسحاب االسرائيلي من سيناء أقام نـشيط             :"ولة المستوطنين يقول  د

، وكـان قـصدهم     " دولة يهودا "، ميخائيل بن حورين ، في الثمانينيات ما سماه هو ورفاقه            " كاخ"حركة  
 ما انسحبت اسـرائيل     رمزيا وهو االشارة الى بديل ممكن عن السلطة االسرائيلية في الضفة الغربية اذا            

، بعد ذلك كـان مـن       " رئيس دولة يهودا  "من المناطق وعندما تفعل ذلك ، ولقّب بن حورين نفسه بلقب            
، الذي امتدح القاتل في الحرم االبراهيمي باروخ غولدشتاين ، وكان مـن     " باروخ الرجل "محرري كتاب   

  ".أبطال البولسا دينورا ضد اسحق رابين
 في العديد من الجوانب ُأقيم في الـضفة ، برعايـة حكومـات اسـرائيل                -ين   يضيف روبنشتا  -لكن  "و

وتشجيعها ، كيان سياسي ذو طابع يخصه ، أي أنه نشأ فصل حيث توجد دولة اسـرائيل علـى حـدة ،                      
  ".والضفة أو دولة يهودا على حدة

أنحـاء األراضـي   ولذلك عندما نتحدث عن دولة أو جمهورية المستوطنين اليهود اإلرهابية القائمة فـي        
الفلسطينية المحتلة بشكل عام ، وفي منطقة الخليل بشكل خاص ، فإننا ال نبالغ في ذلك أبـدا ، ذلـك أن                      
المستوطنات اليهودية المنتشرة في أنحاء الضفة والقطاع عبارة عن ترسانات مسلحة أوال ، وعبارة عـن     

رهابي اليهودي ثانيا ، ودفيئات أيضاً لتشكيل       مستنبتات او دفيئات لتفريخ الفكر السياسي واأليديولوجي اإل       
وانطالق التنظيمات والحركات اإلرهابية السرية في نشاطاتها وممارساتها اإلرهابية ثالثا ، فـضالً عـن               
كونها قوة ضغط هائلة على قرارات الحكومة اإلسرائيلية ونهجها االستيطاني والتنكيلي ضد الفلسطينيين             

الساطعة المتمثلة بالتعاون والتكامل القائم بين الجـانبين ، فـال تعـارض وال    رابعا ، وذلك رغم الحقيقة    
تناقض قطعاً ما بين الدولة اإلسرائيلية الرسمية بمؤسساتها وأجهزتها الـسياسية والعـسكرية واألمنيـة               

فلتة فـي   واالقتصادية واإلدارية والمالية ، وسياساتها االستيطانية ، وما بين دولة المستوطنين اليهود المن            
ولـذلك كلـه ، فـإن المـستوطنات اليهوديـة            .األراضي المحتلة من اقصى شكالها الى اقصى جنوبها       

فهم يعيثون فـسادا    ". "قنابل موقوتة في أتون الضفة ، والمستوطنون فيها يصبون الزيت على النار           "تشكل
لحقائق أعاله عـن    وعززت صحيفة معاريف اإلسرائيلية ا     ".بال توقف ، وقضيتهم ستبقى قضية متفجرة      

حسب معطيات الشرطة اإلسرائيلية فإن أشد المشاغبين من المستوطنين         :"المستوطنين بكشفها النقاب قائلة     
 في ضوء هذه المعطيات وغيرهـا       -إذن   ".، هم أولئك الذين يعتبرون التنكيل بالفلسطينيين مهمة دينية          

يلتهم اإلرهابية الممتدة على مساحات واسـعة مـن         الكثير الكثير المتعلقة بواقع المستوطنين اليهود ، ودو       
فـي الـضفة    "  او جمهورية المـستوطنين    -دولة  "اراضي الضفة ، فإننا يمكن إن نثبت في الخاتمة أن           

الغربية تقف وراءها كافة الحكومات والقوى السياسية اإلسرائيلية من أقصى يسارها إلى أقصى يمينها ،               
توطنين اإلرهابية ، مع سياسة االجتياحات واالغتياالت واالنتهاكـات         وتتكامل فيها ممارسات دويلة المس    

واالعتداءات والعقوبات الجماعية التي تنفذها أذرع الدولة االحتاللية ضـد الـشعب الفلـسطيني والتـي                
  تستهدف في الحصيلة التهويد الشامل لالرض والشطب الكامل للقضية،

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 
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  ٢٠٠٨ على أعتاب اإلسرائيليالرأي العام  .٤٥

  حسن البراري
. ال يبدو أن تغيرا ملحوظا طرأ على مواقف الشارع اليهودي في إسرائيل بعد إطالق عمليـة أنـابوليس                 

من الوسط اليهودي، التي ترى في مطلـب الفلـسطينيين          % ٦٢فتأييد حل الدولتين بقي ثابتا لدى غالبية        
نه استطالع الرأي األخير الذي أجراه مركز تامي شـتاينمتس          هذا ما كشف ع   . بدولة مستقلة طلبا مبررا   

بجامعة تل أبيب والذي جاءت أرقامه ومؤشراته مطابقة نوعـا مـا السـتطالعات عـدة جـرت هـذا          
الحفاظ على يهودية الدولة عن طريـق       (والواقع أن هناك حججا براغماتية تتعلق بالبعد الديمغرافي       .العام

  .ت في مواقف المؤيدين لحل كهذاأثر) االنفصال عن الفلسطينيين
أن % ٨٠أن الحكومة اإلسرائيلية مهتمة بالسالم مع الفلسطينيين في حين ترى غالبية          % ٧٨وترى غالبية   

بيد أن موقفهم من دولة مستقلة هـو موقـف          . مهتم بالسالم مع الفلسطينيين   ) اليهودي(الشعب اإلسرائيلي 
ار نظرتهم المتشائمة من إمكانية التوصل إلـى حـل القـضايا            يفتقد الكثير من قيمته إذا ما أخذنا باالعتب       

على سبيل المثال تعتقد أن قـضية القـدس هـي    % ٣٩. األساسية وتحديدا القدس وحق الالجئين بالعودة 
ولكن من المفيد اإلشارة إلى أن هناك تراجعا في موقف الوسط اليهـودي مـن               . القضية األصعب للحل  

ويمكـن  .  أن قضية القدس هي األصعب     ١٩٩٩في عام   % ٥٧قدت نسبة   إمكانية حل هذه القضية إذ اعت     
  .تفسير هذا التراجع إلى حدوث شرخ في اإلجماع اليهودي فيما يتعلق بمستقبل مدينة القدس

فارتفعت نسبة الذين يرون في     . المثير حقا هو االهتمام المتزايد لمشكلة الالجئين كعائق أمام الحل النهائي          
ولم يبين االستطالع لماذا حدث هذا التغير، لكن يمكن         %. ٣٢إلى  % ٥ئق األكبر من    قضية الالجئين العا  

إرجاع االهتمام أو القلق المتزايد لعاملين؛ أوال، طرح موضوع يهودية الدولة وانعكاس ذلك علـى حـق                 
لص مـن   ثانيا، تبرير االنفصال عن الفلسطينيين وبالتالي إقامة دولة فلسطينية للـتخ          . العودة للفلسطينيين 

كانت هذه المقولة الـسبب الرئيـسي إلقنـاع غالبيـة           . الخطر الديمغرافي كمصدر تهديد وجودي للدولة     
  .اإلسرائيليين لتأييد االنفصال األحادي من غزة وانتخاب حزب كديما

يعكس تقدير الشارع اليهودي للفلسطينيين تناقضا في البنية الذهنية لدى صناع القـرار علـى اخـتالف                 
فمثال وعلى الرغم من أن التقدير اإلسرائيلي العام يفيد بـأن األغلبيـة             . أليديولوجية والسياسية مشاربهم ا 

ترى بأنه ال يمكن التوصل إلى تسوية سلمية مـع          % ٧١الفلسطينية تريد السالم مع إسرائيل، إال أن نسبة       
لـرئيس محمـود    وحتى لو توصلت إسرائيل إلى تسوية سلمية مع ا        . الفلسطينيين من دون موافقة حماس    

  .، لن تؤدي إلى نهاية الصراع التاريخي للفلسطينيين%٦١عباس، فإن هذه التسوية، بحسب رأي
يفسر جزئيا سبب تشاؤم اإلسرائيليين من إمكانية التوصل        ) هكذا ينظر له إسرائيليا   (ضعف الرئيس عباس  

اس هي الالعب الذي يحمل     والمفارقة هو انه في الوقت الذي ترى فيه إسرائيل أن حم          . إلى تسوية سلمية  
فالمقاطعة والحصار ما   . مفاتيح الحل، لم تتبن إسرائيل أي خطوة ملموسة لجر حماس إلى ملعب التسوية            

وال يوجد معارضـة شـعبية لهـذه        . يزاالن يمثالن المقاربة اإلسرائيلية الرسمية لكل من غزة وحماس        
  .ي فقد أهميته في الديناميكية السياسية الداخليةالمقاربة إال من قبل عدد قليل من اليسار اإلسرائيلي الذ

 برأي عام ما يزال يحتفظ بمواقفه األساسية التي ميزته          ٢٠٠٨بإيجاز، يمكن القول إن إسرائيل تدخل عام        
فغالبية إسرائيلية واضحة مع حل الدولتين كإحدى وسائل تحقيـق المـصلحة الوطنيـة              . ٢٠٠٧في عام   

لتشاؤم يغلف مواقف اإلسرائيليين من قدرة الجانب الفلسطيني على االلتقـاء           كذلك، ما يزال ا   . اإلسرائيلية
لو أجرينا نفس االستطالع على عينة من الفلسطينيين فـي األراضـي             .مع اإلسرائيليين لتسوية تاريخية   
غالبية فلسطينية مع حل الدولتين، وتشاؤم فلـسطيني بوجـود شـريك         : المحتلة لقالوا شيئا قريبا من ذلك     

  .ئيلي يستطيع قيادة إسرائيل لحل وتسوية تاريخيينإسرا
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
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