
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   سراح شليطإلطالق ترفض التراجع عن شروطها "حماس"

  الكونغرس يخفض المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية
  "حكومة حماس"الصحفيين الذين يتعاطون مع  الطيب عبد الرحيم يهدد :الجريدة الكويتية

  ال ندفع الكونغرس ضد مصر وشرحت مشكلة تهريب األسلحة: باراك
  ب عبر معبر رفح عشرات ماليين الدوالراتهّرت سحماس: تلفزيون اسرائيل

يلتقي أولمـرت اليـومعباس  
يــدرس وقــف المفاوضــات و

   بسبب االستيطان
  

 ٤ص ... 

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧٩٤١الخميس

 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٩٤١:    العدد                             ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٤  "خارطة الطريق"بة أمل فلسطينية من الموقف األميركي إزاء التزامات السلطة بـخي .٢
 ٥   على مصر" اإلسرائيلية"هنية يندد بالحملة  .٣
 ٥  "سرائيلياإل"التلفزيون   مع مراسلهنية للهدنة واالتصال الهاتفي" عرض"حقيقة  .٤
 ٥  في القدس" المشاريع االستيطانية" المعتقلون يدعون للتصدي لـ"حماس"نواب  .٥
 ٦  فلسطينية إلنهاء العزلة" خارطة طريق"فياض يتحدث عن  .٦
 ٦  تسلم المعابر ل فياض إلى اغتنام فرصة عرض حكومة"حماس"النائب جمعة يدعو  .٧
 ٦  "فتح" و"حماس" المعتقلون يدعون الدول العربية إلى اإلصالح بين "حماس"نواب  .٨
 ٦    تعرض مستشار فياض للتعذيبيفتن "التشريعي"لجنة الداخلية واألمن في  .٩
 ٧  "حكومة حماس" الطيب عبد الرحيم يهدد الصحفيين الذين يتعاطون مع :ةالجريدة الكويتي .١٠
 ٧  لن نصدر بضاعة غير قابلة للتصدير من غزة إلى لبنان: زكيعباس  .١١
    

    :المقاومة
 ٧   سراح شليطإلطالق ترفض التراجع عن شروطها "حماس" .١٢
 ٨  "حماس"تهديد أبو العينين لـتحالف القوى الفلسطينية يستنكر  .١٣
 ٨   بمصر استراتيجية ولن تتأثر بتحريض رام اهللا وتبل أبيب وواشنطنتناعالق: أبو زهري .١٤
 ٩  "إسرائيل"نبية للتفاوض مع  من فتح مسارات جا"حماس"تحذر " الديمقراطية" .١٥
 ٩  االقتتال الداخلي خط أحمر: الجبهة الشعبية .١٦
 ٩   في غزةلن تقيم مهرجانها السنوي " فتح" .١٧
 ٩   "القاعدة"لـينفي تبعيته " جيش اإلسالم" .١٨
١٠   بعد تعّهد األونروا اإلضرابتعلق  شمال لبناناللجان الشعبية في فصائل المقاومة و .١٩
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠  ال ندفع الكونغرس ضد مصر وشرحت مشكلة تهريب األسلحة: باراك .٢٠
١١  صر سيكون اكثر فاعلية لمنع تهريب االسلحة الى غزةالضغط االميركي على م: موفاز .٢١
١١   أولمرت يكّبل التسوية مع سوريا بشروطه المكررة .٢٢
١١   ب عبر معبر رفح عشرات ماليين الدوالراتهّرت سحماس: تلفزيون اسرائيل .٢٣
١٢  ! توصيات بإنهاء العدوان على لبنان٣مرت رفض أول .٢٤
١٢  اولمرت ال ينوي االستقالة إثر تقرير حرب تموز .٢٥
١٢  إسرائيل تنتظر ردا من األسد الستئناف المفاوضات .٢٦
١٢  لجمعية تشجع الخدمة المدنية اإلسرائيليةليبرمان يقدم مبلغا ماليا سخيا  .٢٧
١٣  بحث أكاديمي يكشف تغلغل العنصرية في القضاء اإلسرائيلي .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٣   سنوات من إبعادها إلى غزة٦ بعد  في بيت لحمالطفلة سماهر تعود لكنف عائلتها .٢٩
١٣   االسرائيلياضراب عن الطعام في سجن الجلمةاالسرى ينفذون  .٣٠
١٣  ٢٠٠٧ خالل عام احيجر ٤٣٠٠يدا وشه ١١٣٠سقوط : إحصائية .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٩٤١:    العدد                             ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

١٤  ٢٠٠٧ أسيراً من محافظة الخليل في عام ٩٣٥إسرائيل اعتقلت : تقرير .٣٢
١٤  مصالحة كاملة من االسرائيليين يؤيدون% ٧٤من الفلسطينيين و% ٦٩: استطالع .٣٣
   

   :اقتصاد
١٥  عن العمل مع نهاية العام الحالي الفلسطينيين ألفاً عدد المتعطلين٤١٥: إحصاء .٣٤
   

   :صحة
 ١٦  ٥٢د ضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة إلى ارتفاع عد .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٦  مصر تؤيد أية تهدئة بين حماس واسرائيل: أبو الغيط .٣٦
١٧  إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال عملية السالم: موسى .٣٧
١٧   ض على باراك استضافة محادثات سورية إسرائيليةمبارك يعر .٣٨
١٧   اإلسرائيلية-مبارك يستقبل باراك بناء لطلبه وسط تفاقم الخالفات المصرية : عواد .٣٩
١٧  إسرائيليون يقومون بتفعيل طائرات بدون طيار في حرب تركيا شمال العراق .٤٠
١٨  في طريقها إلى العراق" إسرائيلية"سوريا تعلن ضبط أجهزة تنصت  .٤١
١٨   "إسرائيل" فرداً إلى ٤٠لجنة اليهود اإليرانيين تنفي صلتها بمغادرة  .٤٢
   

   :دولي
١٨    الفلسطينيةالكونغرس يخفض المساعدة المالية للسلطة .٤٣
١٩   "التهريب"مشّرعان أمريكيان يربطان المساعدات لمصر بـ  .٤٤
١٩  اسرائيل تنتظر إشارة من سورية الستئناف محادثات السالم: سيناتور أمريكي .٤٥

   
    :مختارات

١٩   للتسلح وال أدوية أنفقتباليين الدوالراتوفل ماتوا في سنة  ماليين ط٧: تقرير .٤٦
    
    :قاريرت

١٩  "القوة الناعمة"بوش يمهد لعام السباق الرئاسي بتغليب  .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  وحيد عبد المجيد. د... !انتفاضة فلسطينية ثالثة .٤٨
٢٤  زهير قصيباتي... أم دور مصر؟" حماس"خنق  .٤٩
٢٥  عبد الباري عطوان ...العرب واالبتزاز االسرائيلي لمصر .٥٠
٢٧  يلعدنان سليم أبو هل... لماذا النشاط االستيطاني المحموم خالل المفاوضات؟ ....آخر القول .٥١
٢٨  مهدي السيد... المصرّية بعيون إسرائيلّية" المصالح االستراتيجّية" .٥٢
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٩٤١:    العدد                             ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

  
  يدرس وقف المفاوضات بسبب االستيطانيلتقي أولمرت اليوم وعباس  .١

مصادر فلسطينية مطلعـة النقـاب عـن أن         كشفت   :غزةمن   ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
إلى أجل غير مسمى، بعـد فـشل جلـستي          " إسرائيل"الرئيس عباس يدرس جدياً وقف المفاوضات مع        

المحلية " سما"ونسبت وكالة    .المفاوضات السابقتين في ثنيهاعن مخططاتها االستيطانية في القدس المحتلة        
ة قولها إن عباس يعتزم اتخاذ عدة قرارات جدية في          لمصادر وصفتها برفيعة المستوى في ديوان الرئاس      

وقالت المـصادر إن    . بشأن النشاطات االستيطانية، وتحديداً في القدس     " اإلسرائيلي"حال استمرار التعنت    
عباس أرجأ قراره في شأن استمرارية المفاوضات إلى ما بعد لقائـه المرتقـب مـع رئـيس الـوزراء                  

 سيركز على قضية االستيطان، بعد فشل طاقمي المفاوضات في حسم           أولمرت، أمس، الذي  " اإلسرائيلي"
ورجحت المصادر أن ال يبحث عباس مع أولمرت قضية أخرى سوى االستيطان، لمـا              . الخالفات بينهما 

وأشارت إلى أن عباس لن يقبل بأقل من إعالن صريح مـن            . لها من تأثير سلبي في سير عملية التسوية       
. ات االستيطانية، وإال سيتخذ قراراً بوقف المفاوضات، وحل لجان التفاوض         أولمرت بوقف فوري للنشاط   

وكان عباس اجتمع في مقر الرئاسة في رام اهللا، أول أمس، بطاقم المفاوضات الفلسطيني برئاسة احمـد                 
وقالت مصادر قريبة مـن     . المتعنت إزاء االستيطان  " اإلسرائيلي"قريع، الذي وضعه في صورة الموقف       

على ربط االستيطان   " اإلسرائيلي"فاوضات إن عباس أبدى استياء وغضباً شديدين من اإلصرار          طاقم الم 
وأشـارت  . األسير في غزة جلعاد شاليت، وعمليات المقاومة في قطاع غزة         " اإلسرائيلي"بقضية الجندي   

موقـف  المصادر إلى أن عباس يعتزم القيام بجولة عربية عقب لقائه بأولمرت، ووقوفه علـى حقيقـة ال                
 .، بغية كسب تأييد رسمي عربي لما سيتخذه من قرارات في شأن المفاوضات"اإلسرائيلي"

 قالت مـصادر فلـسطينية      : محمد هواش  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/١٢/٢٠٠٧النهار  وأوردت  
ـ  . ينان لقاء عباس واولمرت يندرج في اطار اللقاءات الروتينية المقـررة كـل اسـبوع     " النهار"رفيعة ل

ان معاودة المفاوضات كان    "واوضحت  ". ينوي وقف المفاوضات مع االسرائيليين    "ونفت ان يكون عباس     
  ". فكيف نطلب توقفها االن؟. وكانت اسرائيل هي التي ترفض معاودتها. مطلبا فلسطينيا

اوض قال عضو الوفد المف   :  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/١٢/٢٠٠٧الحياة  وجاء في   
  ".التقدم في العملية السلمية مرهون بوقف التوسع االستيطاني: "ياسر عبد ربه

قال منسق الوفـد    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   وأضافت  
ـ     ) في لقائه مع أولمـرت  ( سيشدد غدا    عباسإن  "،  "الشرق األوسط "الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ل

 عبـاس ، وحـسب عريقـات، فـإن        "جوب احترام اسرائيل للنتائج المتفق عليها في لقاء انابوليس        على و 
  .  الفلسطينية االسرائيلية، لمراقبة تطبيق االلتزامات بين الطرفين-سيطالب بتفعيل اآللية الثالثية األميركية

  
  "ريقخارطة الط"خيبة أمل فلسطينية من الموقف األميركي إزاء التزامات السلطة بـ .٢

ـ    :  صالح النعامي  - غزة إن حالة من خيبة األمل تسود      " الشرق االوسط "قالت مصادر فلسطينية مطلعة ل
القيادة الفلسطينية بعد أن نقل اليها ممثلون عن اإلدارة االميركية تقييما يقول إن السلطة تحتاج الى خمس                 

خارطـة  "المرحلة األولى من خطة     سنوات في األقل من أجل تنفيذ االستحقاقات األمنية، كما وردت في            
وأشارت المصادر الى أن التقديرات االميركية تعني القضاء على األمل الـذي اوجـده اتفـاق      ". الطريق

أن  واشـارت المـصادر الـى     . ٢٠٠٨في التوصل لتسوية نهائية للصراع حتى اواخر عام         " أنابوليس"
ارة االميركية ستكونان معفيتين مـن أي التـزام         التقديرات االميركية تعني أن الحكومة االسرائيلية واإلد      

تجاه السلطة، اذ من المتوقع أن تجرى انتخابات جديدة في إسرائيل، األمر الذي يعني أن تتولى حكومـة                  
أخرى مقاليد األمور في تل ابيب، وعلى األغلب ستكون حكومة يمينية، في حين أنه بكل تأكيد سـتكون                  

وحسب المصادر، فإن القيادة الفلسطينية تخـشى أن  . ذات أجندة مختلفةهناك إدارة اميركية على األرجح      
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تكون اإلدارة االميركية قبلت بالموقف اإلسرائيلي القائل إن السلطة الفلسطينية مطالبة بتطبيق استحقاقات             
  .في قطاع غزة وليس فقط في الضفة الغربية" خارطة الطريق"

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  على مصر" اإلسرائيلية"لة هنية يندد بالحم .٣

" اإلسـرائيلية "الهجمـة   "ندد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بما سـماها            :)آي. بي. يو(
وقال هنية في تـصريح مـساء        . المصرية -ضد مصر في ما يتعلق بقضية الحدود الفلسطينية         " الشرسة

ز السياسي وبهدف إدامة الحصار على الـشعب        هذه الهجمة المرفوضة وتأتي في سياق االبتزا      "أمس، إن   
، مشدداً على ضرورة    "دور مصر باعتبارها دولة عربية كبرى تقرر سياساتها بنفسها        "وأكد   ".الفلسطيني

  "".اإلسرائيلي"الكف عن التحريض غير األخالقي الذي يمارس ضدها من قبل االحتالل "
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "سرائيلياإل"التلفزيون   مع مراسللهدنة واالتصال الهاتفيهنية ل" عرض"حقيقة  .٤

حكومة المقالة اسماعيل هنية تقـدم بـه الـى          ال أثار العرض الذي تردد ان رئيس        : فتحي صباح  -غزة  
اسرائيل إلبرام تهدئة في قطاع غزة لوقف إطالق الصواريخ على أهداف اسرائيلية محاذية للقطاع فـي                

رفع الحصار االسرائيلي المشدد على القطاع، الكثير من اللغـط والجـدل فـي      مقابل وقف االعتداءات و   
ـ      .الساحة الفلسطينية  من شأن العرض، نافية حقيقـة ان يكـون         " الحياة"وقللت مصادر عدة في حديثها ل

فـي طرحهـا    " حمـاس "حركة  عرضاً بالمفهوم المتعارف عليه، على رغم تأكيدها جدية حكومة هنية و          
لة العبرية وقدرتها على إلزام جناحها العسكري وفصائل المقاومة األخـرى، خـصوصاً             التهدئة مع الدو  

واوضحت ان الحكاية بدأت بقصة انسانية عندما ألحت زوجة هنية علـى             .بها" الجهاد االسالمي "حركة  
ـ                   ٤٨ابنها البكر عبد السالم البحث وتقصي حقيقة ان كانت سلطات االحـتالل ستـسمح لفلـسطيني الـ

ن في الجليل والمثلث والنقب من زيارة أقارب لهم في القطاع لمناسبة عيد األضـحى المبـارك،                 المقيمي
الكاسح في االنتخابات التشريعية شـقيقات هنيـة        " حماس"خصوصاً ان سلطات االحتالل منعت منذ فوز        

تي تـرفض   الثالث من زيارة شقيقهن وعائالتهن عقاباً لهن، كون هنية أصبح رئيساً للحكومة العاشرة ال             
القناة الثانية   مراسل[وقالت المصادر ان عبد السالم اتصل هاتفياً بالزميل سليمان الشافعي          .االعتراف بها 

ـ           ]في التلفزيون االسرائيلي    من زيارة   ٤٨ الذي أخبره ان اسرائيل لم تعلن أي تسهيالت تمكن فلسطينيي ال
فطلب الشافعي ان يتحدث إليه ويـسأله عـن   وأثناء الحديث وصل هنية الى بيته،      . أقارب لهم في القطاع   

نحن لسنا ضد التهدئة    : "ونقلت المصادر عن هنية قوله للشافعي      .المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني   
ال يعدو عن كونه موقفاً معروفاً ومعلناً لحماس من مـسألة           "، مضيفة ان ما قاله هنية       "المتبادلة المتزامنة 

 قاله هنية جاء في وقت اتخذت فيه الحكومة والحركة قراراً بالتهدئـة فـي               وأشارت الى ان ما   ". التهدئة
القطاع، خصوصاً أن هناك وسيطاً او وسطاء أوروبيين منخرطون في وساطة بين الطرفين للتوصل الى               

  .تهدئة تكفل وقف الهجمات الفلسطينية في مقابل وقف االعتداءات ورفع الحصار المحكم على القطاع
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  في القدس" المشاريع االستيطانية" المعتقلون يدعون للتصدي لـ"حماس"نواب  .٥

انتقد عدد من نواب كتلة التغيير واإلصـالح        :  عبد الرؤوف أرناؤوط، رويترز    - رام اهللا، القدس المحتلة   
اخلي الصمت العربي واإلسالمي واستمرار االنقـسام الـد       "التابعة لحركة حماس المعتقلين لدى إسرائيل       

داعين للتصدي  " من عمليات تهويد من إسرائيل     "إزاء ما يتعرض له المسجد األقصى والقدس      " الفلسطيني
إن "وقال النواب المعتقلون في سجن مجدو في رسالة مكتوبة           .في هذه المدينة  " مشروعات االستيطان "لـ
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غنيم، ونصب الشمعدان   مدينة القدس تتعرض لعمليات تهويد واسعة من خالل توسيع مستوطنة جبل أبو             
اليهودي مقابل حائط البراق، ثم اإلعالن عن مخطط لتقسيم المسجد األقصى المبـارك بـين المـسلمين                 

إن كـل ذلـك يجـري       "وأضـافوا    ".واليهود وإجراء حفريات جديدة تتهدد المسجد المبارك بهدف هدمه        
لمسلمة، وفي ظل انقسامات    ولألسف في ظل صمت رسمي مريب في العالم كله وفي العواصم العربية وا            

  ".سياسية حادة تقيد المجتمع الفلسطيني وتقعده عن التحرك نصرة للقدس واألقصى
   ٢٧/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  فلسطينية إلنهاء العزلة" خارطة طريق"فياض يتحدث عن  .٦

" خارطـة طريـق   "سالم فياض عن وجـود      .كشف رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية د       :رام اهللا 
 .وضعتها حكومته إلنهاء العزلة المالية والسياسية التي كانت مفروضة على السلطة من المجتمع الـدولي              

إن هدف هذه الخطوة هو إنهاء العزلة وإحداث حالـة مـن التفاعـل              " تلفزيون فلسطين "ـ ل  فياض وقال
ؤكـداً أن حكومتـه   االيجابي مع المجتمع الدولي بما يضمن استمرار الدعم المالي والسياسي للـسلطة، م      

  .سوف تواصل متابعة تحقيق اإلنجازات التي حققتها في مؤتمر باريس االقتصادي
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   لتسلم المعابر فياض إلى اغتنام فرصة عرض حكومة"حماس"النائب جمعة يدعو  .٧

لعرض المقدم مـن   دعا النائب أشرف جمعة حركة حماس إلى اغتنام الفرصة في ا         : حسن دوحان  -غزة  
حكومة سالم فياض إلدارة وتشغيل المعابر في قطاع غزة مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامـة                
للمواطن، موضحا أن االنهيار الشامل وشيك بقطاع غزة جراء اإلغالق الدائم للمعابر مع ما يترتب على                

ال إن خطة الحكومة لتشغيل المعـابر        وق  .ذلك من آثار مدمرة على كافة األصعدة اإلنسانية واالقتصادية        
هي فرصة حقيقية للتخفيف عن شعبنا وكسر الحصار المفروض على غزة بعيدا عن الجدليات الـسياسية                
التي لم تعد أولوية للمواطن المطحون بنار الفقر والبطالة وشح الموارد الذي تسبب في نقص خطير فـي                  

  .ة الصناعية والتجاريةالحاجات األساسية، كما وتسبب في شلل تام للحيا
   ٢٧/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "فتح" و"حماس" المعتقلون يدعون الدول العربية إلى اإلصالح بين "حماس"نواب  .٨

 اإلسرائيلي بتـدخل عربـي فـوري         الرملة" نيتسان" المعتقلون في سجن     "حماس"طالب نواب    :رام اهللا 
النواب في رسالة هربت مـن داخـل المعتقـل، عـن          وعبر   .إلعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني     

استيائهم من عمليات التضييق والحصار والحد من الحريات العامة والخاصة، داعين إلى ضرورة الحوار              
فـي  " تتفنن"وأكد النواب أن إدارة السجن       .وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والتركيز على نقاط االلتقاء       

الب النواب بضرورة تفعيل قضية النواب عبـر المحـامين وجلـسات            وط .خلق العقوبات ضد األسرى   
المحاكمة خاصة أن القاضي الذي ينظر في قضاياهم ال يوجد لديه اتهامات جديدة، وأشاروا إلى أنه لـو                  
تمت محاكمتهم بناء على المعطيات الموجودة لدى القاضي مع وجود محامين متفاعلين مع القضية لـتم                

  .اإلفراج عن معظمهم
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
   تعرض مستشار فياض للتعذيبيفتن "التشريعي"لجنة الداخلية واألمن في  .٩

وفد مـن لجنـة     [  أعلن عدد من نواب حركة حماس      ):د ب أ  (نقالً عن    ٢٧/١٢/٢٠٠٧الدستور  نشرت  
جة  فياض بدر   في حكومة  مستشارال [ امس أنهم زاروا عمر الغول     ]الداخلية واألمن في المجلس التشريعي    
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 .، المعتقل لدى وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، داخل سجنه واطمأنوا على وضـعه الـصحي               ]وزير
وقال النواب في بيان إن زيارتهم للغول جاءت لإلطالع على وضعه بعد أن نـشرت بعـض المواقـع                   

نـواب  الل  وقا .اإلعالمية أنباء عن تعرضه لتعذيب وإهانة داخل سجنه، ولإلطالع على وضعه القانوني           
بعد معاينة حالة الغول، ثبت عدم صحة األنباء التي تناقلتها مواقع فتح، واستمعنا إلى نفي الغول تعرضه                 "

  ". إلى أي إساءة جسدية أو معنوية
لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي      قالت   :غزةمن   ٢٦/١٢/٢٠٠٧ قدس برس وأضافت وكالة   

 أن سبب الحبس ليس سياسياً، وكان من أهم ما طالب به الغول، هـو               أنه تبين بعد زياراتها لعمر الغول     
اإلفراج عنه باعتباره مستشاراً لفياض، وطالب أيضاً بسرعة اإلفراج عن بعض أوراقه وعن زجاجـات               

  .الخمر التي تم مصادرتها من بيته من قبل الشرطة باعتبارها حقاً له وال يجوز مصادرتها
  
  "حكومة حماس"بد الرحيم يهدد الصحفيين الذين يتعاطون مع  الطيب ع:الجريدة الكويتية .١٠

أكد عدد من الصحفيين تعرضهم لضغوط وتهديدات من قبل الطيب عبد           : )الجريدة الكويتية (تقرير جريدة   
الرحيم لمنعهم من التعاطي مع أخبار حركة حماس، فقد صرح مجموعة من الصحفيين لمراسـلنا فـي                 

هديدات شديدة اللهجة في اتصاالت شخصية من الطيب عبد الرحيم بعدم نقـل             الضفة الغربية بأنهم تلقوا ت    
وذلـك   .أي تقرير يتعلق بفعاليات تخص حماس أو أي ممارسات تقوم بها األجهزة األمنية ضد حمـاس               

وقد أكد العديد من الصحفيين أيضا في قطاع غزة          .على إثر نشر صور قمع المسيرات المنددة بأنابوليس       
يتلقون تهديدات مشابهة من نائب ونقيب الصحفيين والناطق باسم فتح والموجود حاليا في رام              أنهم تلقوا و  

اهللا توفيق أبو خوصة والذي يشرف مع مجموعة من اإلعالميين على إدارة لجنة إعالمية خاصة تتـولى                 
ـ                رحيم إدارة العمل اإلعالمي وتواجه حماس إعالميا والتي تخضع لإلشراف المباشر من الطيب عبـد ال

وقد ذكر أحد الصحفيين أنه تلقى تهديدات مشابهة من أبو خوصة على إثر نـشره تقريـراً عـن                    .نفسه
احتفال انطالقة حماس وأشار فيه إلى عدد الحضور الكبير الذي شارك في االحتفال وطلب منـه عـدم                  

 اتصاالً هاتفياً   وأبلغ مراسل إحدى القنوات اإلسرائيلية على أنه تلقى        .التعاطي مع أي خبر يخص حماس     
من عبد الرحيم بعد نشره تفاصيل محادثته الهاتفية مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية وحديثه معه حـول                 
الهدنة وطلب منه أن ال ينشر أي أخبار تخص حكومة هنية أو حماس وإال فإنه لن يـسمح لـه بـدخول                      

  .مناطق السلطة الفلسطينية وممارسة عمله الصحفي
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧ويتية جريدة الجريدة الك

  
  لن نصدر بضاعة غير قابلة للتصدير من غزة إلى لبنان: زكيعباس  .١١

قال رئيس ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، خالل زيارتـه             : جنوب لبنان / صيدا
إننا لن نصدر بضاعة غير قابلة للتصدير من غزة الى لبنـان، وأقـول لألخـوة فـي                  "الى مدينة صيدا    

، إننا في لبنان وفي ظل الظروف الخاصة واالستثنائية التي يمر فيها، لن نكون عبئا لندخل فـي                  "ماسح"
 فلسطينية، ولحماس الحق بممارسة ما يمكن شريطة عدم المـساس بـأمن وسـيادة      -تجاذبات فلسطينية   

لـيس إقحـام    لبنان، وأن أي عمل فلسطيني يجب ان يعطي األولوية الحتياجات المخيمات الفلسطينية، و            
  ". لبنان والفلسطينيين بشعارات تفتقر الى التطبيق

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
   سراح شليطإلطالق ترفض التراجع عن شروطها "حماس" .١٢

حماس رفض التراجع عن الشروط التي حددتها الطالق الجنـدي          حركة   اعلنت   : وكاالت االنباء  -غزة  
موفاز عن رغبة اسرائيل باتخاد خطوة لتامين االفراج        االسرائيلي االسير جلعاد شليط، فيما اعلن شاؤول        
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امس ان الحركة لن تطلق سراح شليط اذا لم تنفذ           وقال قيادي بحركة حماس   . عن اسراها في غزة ولبنان    
 يقضون عقوبـات بالـسجن      ٣٥٠ سجين فلسطيني من بينهم      ١٤٠٠اسرائيل مطالبها باالفراج عن قرابة      

 أحد كبار مسؤولي حماس المطلعين على المفاوضات ان قائمة االسماء           وقال اسامة المزيني   . مدى الحياة 
في أي اتفاق ستحتوي على أسماء أشخاص يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة ومـن بيـنهم مـروان                  

واضاف المزيني ان دبلوماسيين من ثالث دول اوروبية اتصلوا بزعماء من حماس في غـزة           .البرغوثي
واكد أن حماس لن تتراجع عـن        .ولم يحدد الدول االوروبية الثالث    .  شليط لمحاولة التوسط لالفراج عن   

نحن أغلقنا الحديث في هذا الملف منذ شهر مارس         "وقال  .  سجين ١٤٠٠مطالبها بخصوص االفراج عن     
  ." وال توجد لدينا أي نوايا لفتحه مرة أخرى أو التراجع عن مطالبنا والكرة االن في الملعب االسرائيلي

مزيني ان المرحلة االولى من مقترح حماس تدعو الى تسليم شليط لمـصر فـي مقابـل افـراج                   وقال ال 
 سجينا يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة من بينهم زعماء بحماس وغيرهـا مـن               ٣٥٠اسرائيل عن   

 عن نصف النساء والقصر الفلسطينيين بسجونها والذين قـدر          إسرائيلوفي الوقت نفسه ستفرج     . الفصائل
وتابع أن شليط سيعود الى اسرته بعد ذلك بعشرة ايام على أن تفرج اسرائيل               ٤٠٠,ني عددهم بنحو    المزي

  .  سجين يقضون عقوبات طويلة وباقي السجناء من النساء والقصر١٠٠بالتزامن مع ذلك عن 
 ٢٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  "حماس"تهديد أبو العينين لـتحالف القوى الفلسطينية يستنكر  .١٣

 في لبنان سلطان ابو     "فتح"ف القوى الفلسطينية في لبنان تصريحات نائب مفوض عام حركة           استنكر تحال 
ورفـض   . العينين بحق حركة حماس، واعتبر انها تدعو الى الفتنة واحداث توترات في مخيمات لبنـان            

 التحالف تهديدات ابو العينين وحمله مسؤولية أي حادث تتعرض له الحركة في لبنـان، واعتبـر ان اي                 
ودعا فصائل منظمة التحرير الى العمل على حمايـة الـسلم   . اعتداء عليها هو اعتداء على التحالف ككل  

االهلي في المخيمات والمباشرة بتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تضم جميع الفـصائل تتـولى تنظـيم                
ة التحريـر عبـاس     كما طالب ممثل منظم   .  الفلسطينية وادارة االوضاع في المخيمات     -العالقة اللبنانية   

زكي بااللتزام بما تعهد به بأنه لن يسمح بنقل احداث الداخل الفلسطيني الى لبنان والعمل علـى تجنيـب                   
  . المخيمات التوترات االمنية

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  

   ولن تتأثر بتحريض رام اهللا وتل أبيب وواشنطنإستراتيجيةبمصر تنا عالق: أبو زهري .١٤
من مصر ينبع من    " حماس"إن موقف   "سامي أبو زهري    " حماس"ي باسم حركة    قال الناطق اإلعالم  : غزة

عالقة الحركة المتميزة مع جميع الدول واألطراف العربية إلى جانب العالقـة التاريخيـة التـي تـربط                
الشعبين المصري والفلسطيني وتقدير الحركة للدور القومي المصري علـى مـدار الـسنوات الطويلـة                

تحرص على العالقة المتميزة مع مصر سواء على صعيد الحركة أو الشعب            " حماس "الماضية، ولذا فان  
  ." الفلسطيني

ـ      نحن نقدر لمصر موقفهـا المتـوازن فـي موضـوع           "،  "قدس برس "وأضاف أبو زهري في تصريح ل
الخالف الفلسطيني الداخلي ورفضها االنسياق لتحريض قيادة السلطة واالحـتالل اإلسـرائيلي واإلدارة             

   "....ريكيةاألم
وأشار إلى المساعي المصرية المتواصلة بشأن تشجيع الحوار الفلسطيني الداخلي وهو األمر الذي الزال              

نعتبر أن العالقة مع مصر هي عالقـة        " حماس"نحن في   "وقال أبو زهري     .يصدم برفض رئيس السلطة   
  .فلسطينياستراتيجية وتاريخية وان األمن القومي المصري هو جزء من أمن شعبنا ال

 ٢٦/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
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  "إسرائيل" من فتح مسارات جانبية للتفاوض مع "حماس"تحذر " الديمقراطية" .١٥

حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، ومسؤول مكتبها اإلعالمي في القدس والضفة الغربيـة              
للوصول إلى تسويات   نهاد أبو غوش امس، حركة حماس من فتح مسارات جانبية للتفاوض مع إسرائيل              

وقال أبو غوش في بيان عقب فيه علـى          ".تكريس حالة االنقسام الداخلي   "سياسية وأمنية مؤقتة تسهم في      
يلتقي مـع رغبـة الحكومـة       "األنباء التي تشير إلمكانية إبرام هدنة بين حماس وإسرائيل إن هذا األمر             

  ".رد قضايا أمنية وتقسيم الشعب الفلسطينياإلسرائيلية في اختزال الصراع مع الشعب الفلسطيني إلى مج
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  القتتال الداخلي خط أحمرا: "الجبهة الشعبية" .١٦

أكد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية امس أن االقتتـال الـداخلي بـين                :  د ب أ   -غزة  
قال مهنا، خالل تـأبين معـين       و ".خط أحمر ال يمكن تجاوزه أو تعديه مهما كانت الظروف         "الفلسطينيين  

إننا اآلن نمر في مرحلة هي أحوج إلى نماذج         : "المصري قائد الجناح العسكري للجبهة في محافظة غزة       
الشهداء الذين يغتالون للدفاع عن حقوقنا وثوابتنا، ونؤكد أن االقتتال الفلسطيني الداخلي خط أحمر مهمـا                

  ".كانت الظروف
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  في غزة تقيم مهرجانها السنوي لن" فتح" .١٧

في محافظات غزة لن تعقد مهرجانهـا الـسنوي لالحتفـال           " فتح"بات من المؤكد أن حركة       :حسن جبر 
بذكرى انطالقتها الثالثة واألربعين، في الفاتح من كانون الثاني المقبل، كما اعتـادت خـالل الـسنوات                 

 إن الحركة أخذت قراراً بهذا الشأن ولم يعلن حتى          "األيام"وقالت مصادر متعددة من الحركة لـ        .الماضية
من أي أحداث قد يشهدها المهرجان، على غرار ما حـدث           " فتح"اآلن، حفاظاً على أرواح أعضاء حركة       

ـ    .في مهرجان إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس الخالد ياسر عرفات          " األيـام "وأكدت المصادر ذاتها ل
سنة باالنطالقة في قطاع غزة عبر إقامة عدة نشاطات وفعاليـات محليـة             ستحتفل هذه ال  " فتح"أن حركة   

وقال إبراهيم أبو النجا عضو قيادة حركـة         .ومناطقية، يترك تحديدها لكل إقليم أو منطقة حسب إمكاناتها        
ـ   " فتح" حريصة على إحياء ذكرى انطالقتها، مؤكداً أن التفاصيل لم تقر          " فتح"إن  " األيام"في قطاع غزة ل
  .سنحتفل بذكرى االنطالقة بالطريقة التي تليق بها: وأضاف .ى اآلنحت

من إقامة مهرجان   " فتح"كانت دعت الحكومة المقالة في غزة إلى منع حركة          " حماس"يشار إلى أن حركة     
  . رداً على منع السلطة الوطنية لها من االحتفال بذكرى االنطالقة العشرين٤٣في ذكرى انطالقتها الـ 

حكومة الوحدة  "طالبت في السابق الحكومة     " حماس"أن  " حماس" برهوم، الناطق باسم حركة      وقال فوزي 
ـ    .بإقامة مهرجان انطالقتها  " فتح"في غزة بعدم السماح لـ      " الوطنية أن تجربـة   " األيـام "وأكد برهوم لـ

كانـت  " فـتح "بعد الخامس عشر من شهر حزيران الماضي أكدت أن كل مهرجانات            " فتح"مع  " حماس"
  .تنتهي بالفوضى والفلتان

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
 
  "القاعدة"لـينفي تبعيته " جيش اإلسالم" .١٨

 تنظيم فتح اإلسالم،    اإلخباري على االنترنت امس عن مسئولين في      " قدس نت "نقل موقع   :  د ب أ   -غزة  
بادئ التـي يعملـون     يجوز أن يكون فكر اإلخوان في تنظيم القاعدة والم        "قولهم  الموجود في قطاع غزة،     
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تتطابق مع أفكار ومبادئ جيش اإلسالم ، لكن هذا ال يعني التبعية لتنظيم القاعدة بـالمعني                ..علي أساسها 
  ". الشمولي للكلمة

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
   بعد تعّهد األونروا اإلضرابتعلق  شمال لبناناللجان الشعبية في فصائل المقاومة و .١٩

اللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال على لسان أمين سرها أركـان بـدر             علقت قيادة فصائل المقاومة و    
، وذلك بعد استجابة األونروا     "األونروا"اإلضراب العام والمفتوح، وأوقفت التحركات التصعيدية في وجه         

التزمت في بيان رسمي لها ما تعهدته للفصائل في تحقيق          "لمطالب اللجنة، حيث أوضح بدر أن األونروا        
إعطاء بدل إيجار لمن يرغب من نازحي المدارس والمؤسسات لمدة خمـسة            :  من المطالب، أهمها   جملة

 دوالر قابلة للتجديد، إلى حين تأمين أماكن سكن لهذه العائالت، وتقديم الدفعة الثانيـة               ١٠٠٠أشهر يبلغ   
ر ألكثـر مـن      عائلة لمن هم خارج المدارس، وتقديم اإليجا       ١٨٦٠ أشهر ألكثر من     ٣من اإليجار لمدة    

بناء وحدات سكنية مؤقتة من الحجر بنوعية أفضل من         "، كما التزمت األونروا حسب بدر       " عائلة ١٠٠٠
  ".٢٠٠٨السابق على أن تنتهي منها في آذار 

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧األخبار 
  
  ال ندفع الكونغرس ضد مصر وشرحت مشكلة تهريب األسلحة: باراك .٢٠

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهـود      :  وعمر عبد الرازق     صالح متولي : صالح متولي القاهرة  : القاهرة
باراك في مؤتمر صحافي في منتجع شرم الشيخ ، عقب لقاء له أمس بالرئيس المصري حسنى مبـارك                  
والمشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربـي، والـوزير عمـر                

ـ      سليمان، رئيس المخابرات المصرية،    خاصة في قطاع غـزة     " اإلرهاب" ان إسرائيل تحارب ما وصفه ب
وقـال  ". نحاول التركيز على من يحاولون، بتعمد، تقوية اإلرهاب ضد اإلسرائيليين           .."والضفة الغربية و  

باراك إنه يؤمن أن إسرائيل ومصر والقوى المعتدلة في المنطقة كلها ضد اإلرهاب وتتطلع إلى طُـرق                 
نؤمن بقوة أن الطريق الوحيد للسير قدما وتنفيذ الـشروط المـسبقة            .."ة اإلرهابية و  من أجل قمع األنشط   

وأوضـح وزيـر    ". لعملية السالم يجب أن يمر من خالل القضاء على اإلرهاب وتدمير بنياته األساسية            
سـية،  الدفاع اإلسرائيلي الى أن االلتزامات األولية للجانب الفلسطيني لمنع اإلرهاب وتدمير بنيتـه األسا             

حسب خارطة الطريق، لم يتم الوفاء بها حتى اآلن، وأن الطريق ال تزال طويلة قبل تنفيذها، مشيراً إلى                  
هذا .. عامل ضاغط على العناصر اإلرهابية التقليدية     "أن الهجمات اإلسرائيلية المستمرة على قطاع غزة        

 إسرائيل بالعالقات مع مصر مع      وردا على سؤال حول ما ذكره من اهتمام       ". العمل سيستمر في المستقبل   
نحـن مهتمـون    .. لدينا أنشطة عديدة تتعلق بأمن إسرائيل     .."وجود سوء تفاهم بين البلدين قال باراك إن       

  .بيننا صمد أمام عدة اختبارات) ١٩٧٩منذ عام (بالعالقات مع مصر، وهناك اتفاق سالم 
رار بعالقاتها بأميركا مـن خـالل       وردا على سؤال حول ما قالت مصر إنه إصرار إسرائيل على اإلض           

استخدام تل أبيب اللوبي التابع لها في الكونغرس ضد مصر، في حين أنها رفضت في الـسابق اقتراحـاً      
مصرياً بزيادة القوات المصرية على الحدود مع الجانب اإلسرائيلي لمنع التهريب، قال باراك إن هنـاك                

 على الحدود، ونعتقد أن أساس الموضوع ليس تحديـد          اتفاقية للسالم بين مصر وإسرائيل حددت القوات      
عدد القوات أو مستواها، ولكن ألن المصريين قدموا هذا االقتراح فإننا نقوم بدراسته ورؤية كيفية الـرد                 

وأضاف الوزير اإلسرائيلي أن    . عليه، ولكن حاليا نعتقد أن مستوى القوات الحالي يجب أن يبقى كما هو            
لكن بـالطبع العالقـات     : "واستدرك قائالً ) ضد مصر ( في الكونغرس االميركي     بالده ال تدفع بأي شيء    

اإلسرائيلية االميركية قوية ونحن نجيب على أسئلتهم عندما يسألون عن بعض الموضوعات ولكننا نعتقد              
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بقوة أن العالقات المصرية اإلسرائيلية الجيدة هي جزء من مصلحتنا األساسية ونتوقع من كل أصـدقائنا                
  ".شتركين أن يحترموا هذه العالقاتالم

وأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي أن مباحثاته مع المسؤولين المصريين كانت جيدة ومنفتحة وتـم خاللهـا                
بحث موضوعات تخص عملية السالم على المسار الفلسطيني وكيفية التغلب على العقبات الحالية خاصة              

كما تم أيضا بحث العالقات اإلسرائيلية مع الدول        موضوعات محاربة اإلرهاب في غزة ومناطق أخرى        
الجارة لها وموضوعات الشرق األوسط بشكل عام، في إشارة إلى سورية باعتبارها إحدى الدول الجارة               

وقد سعى باراك الى تهدئة التوتر مع مصر خالل مباحثاتـه           . إلسرائيل مع لبنان واألردن إضافة لمصر     
ذلك بعد يومين من اتهام وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي ليفنـي            التي اجراها امس في شرم الشيخ و      

القاهرة بتعريض االستقرار اإلقليمي للخطر بزعم فشل مصر في وقف تهريب السالح إلى قطاع غـزة،                
اتهمت مصر إسرائيل أمس بالتدخل في عالقتها بالواليات المتحدة ما أدى لتجميد جزء مـن المعونـات                 

  .عليها من واشنطنالسنوية التي تحصل 
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  الضغط االميركي على مصر سيكون اكثر فاعلية لمنع تهريب االسلحة الى غزة: موفاز .٢١

صرح شاؤول موفاز ان الضغط : صالح متولي وعمر عبد الرازق: صالح متولي القاهرة: القاهرة
 قطاع غزة من االقتراح الذي تقدمت االميركي على مصر سيكون اكثر فاعلية لمنع تهريب االسلحة الى

به القاهرة في نوفمبر الماضي بزيادة عدد القوات المنتشرة حاليا على خط الحدود بين مصر وقطاع غزة 
زيادة القوات لن يمنع تهريب "وقال موفاز لالذاعة العسكرية االسرائيلية االربعاء ان  .( شرطيا٧٥٠(

كل مناطق شبه جزيرة سيناء وليس التدخل فقط في ) رة علىبالسيط(االسلحة الن هذه المشكلة تتعلق 
وتابع ان واشنطن التي تمنح مصر معونات سنوية تقدر بقرابة ملياري دوالر يمكن ان ". شريط حدودي

 .لدفع مصر الى منع تهريب االسلحة الى غزة" رافعة"تكون 
 ٢٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  المكررةأولمرت يكّبل التسوية مع سوريا بشروطه  .٢٢

ايهـود  " اإلسـرائيلية "ادعى رئيس الحكومـة     :  يوسف كركوتي  - آمال شحادة، دمشق     -القدس المحتلة   
اولمرت، خالل لقاء مع السيناتور األمريكي ارلين سبيكتور، أنه اليزال على استعداد للتفاوض مع سوريا               

رئيس الـسوري بـشار     لكن اولمرت حمل ال   . دمشق" جدية"ومتمسكا بنيته فحص المسار السوري ومدى       
  .األسد مسؤولية عدم التقدم في هذا المسار مدعيا عدم جدية النوايا السورية

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية 
  

  ب عبر معبر رفح عشرات ماليين الدوالراتهّرت سحماس: تلفزيون اسرائيل  .٢٣
ن االموال الى قطاع    ادعى المحلل السياسي ايهود يعاري ان حماس بصدد تهريب اكبر كمية م           : بيت لحم 

ان قادة بارزين من حماس ادعوا انهم ذاهبون الداء فريضة الحـج            " وقال يعاري   . غزة عبر معبر رفح     
مثل خالد مشعل وموسى ابو مرزوق وخليل الحية قاموا بالحصول على اموال طائلة من السعودية اونهم                

وأضاف يعاري  ) . من سكان قطاع غزة     نائب  ( سينقلونها من السعودية الى قطاع غزة عبر خليل الحية          
" ولمزيد من االثارة اسهب في الوصـف    . ان االموال طائلة    : ادعاءه بالقول على شكل تحذير السرائيل       

  .او بواسطة حقائب) حاوية بضائع ( وال أعرف اذا كانوا سينقلونها بواسطة كونتينر 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
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  !إنهاء العدوان على لبنان توصيات ب٣أولمرت رفض  .٢٤
أمس عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، تلقى بعد          " هآرتس"كشفت صحيفة   :  محمد بدير 

 على لبنان ثالثة تقارير مستقلة تفيـد باسـتنفاد الجـيش إلنجازاتـه              ٢٠٠٦أيام من بداية عدوان تموز      
خرج سياسي إلنهاء العدوان من خالل األطر       العسكرية في مقابل حزب اهللا، وتوصي بالعمل على إيجاد م         

وكتب، عامنوائيل سيفان، الصحافي والكاتب المتخصص بشؤون الشرق األوسـط، أن            .الدولية المختلفة 
. التقارير الثالثة أعدتها منفصلة أطقم متخصصة بطلب من ديوان رئاسة الحكومة ومكتب وزير الـدفاع              

ولمرت قبيل انتهاء األسبوع األول من الحـرب، حـول          وتمحورت التقارير، التي وضعت على مكتب أ      
صوابية إنهاء القتال في ذلك الوقت والبحث في المخارج السياسية للحرب تحت مظلـة مجلـس األمـن                  

ومعروف أن أولمرت رفض خالل الفترة األولى من العدوان البحـث فـي             .الدولي أو قمة الدول الثماني    
   . إلى حد المطالبة بتفكيك حزب اهللاإنهائه بطرق سياسية رافعاً سقف أهدافه

وبحسب سيفان، فإن األطقم الثالثة توصلت إلى استنتاج مطابق يفيد بأن كل ما يمكن أن يتحقق بالوسائل                 
العسكرية ضد حزب اهللا قد أنجز، وأنه لم يعد في جعبة الجيش اإلسرائيلي مفاجآت أخرى، ولذلك يجدر                  

إال أن أولمرت ارتأى، وفقاً للكاتب، عدم إطالع         .سسة دولية إنهاء الحرب في حينه بقرار صادر عن مؤ       
مجلس الوزراء على التقارير الثالثة، وقرر مواصلة الحرب ألربعة أسابيع أخرى إلى أن انتهت بالطريقة               

  .نفسها التي أشارت إليها توصيات التقارير
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧األخبار 

 
  اولمرت ال ينوي االستقالة إثر تقرير حرب تموز .٢٥

ال ينـوي فـي أي      " أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت أمس أنه          -) اف ب : (قدس المحتلة ال
وقالـت النائبـة    . ، بحسب نواب التقـوه    ٢٠٠٦بعد صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق       " حال االستقالة 

ة إن أولمـرت    زيهافا غال اون من حزب ميريتس اليساري التي شاركت في هذا اللقاء لإلذاعة العسكري             
  ".عدم نيته االستقالة إثر صدور تقرير فينوغراد"أكد 

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  إسرائيل تنتظر ردا من األسد الستئناف المفاوضات .٢٦

طلب أولمرت من السناتور األمريكـي أرلـين        : عبدالرؤوف أرناؤوط، رويترز  : رام اهللا، القدس المحتلة   
إسرائيل ما زالت بانتظار رد من دمـشق        "ي بشار األسد مفادها أن      سبكتر نقل رسالة إلى الرئيس السور     

وذكر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن أولمـرت أبلـغ           .اإلسرائيلية السورية "لتجديد محادثات السالم  
رسالته هذه إلى السناتور األمريكي خالل لقاء لهما أمس قبيل توجه سبكتر، وهو يهودي جمهوري مـن                 

أبلغ األسد أنني أنتظر    " إلى دمشق للقاء األسد، ونقل عن أولمرت قوله للسناتور األمريكي            والية بنسلفانيا، 
، مـضيفا أنـه درس فـي    "منه ردا على الرسائل التي وجهتها له عبر وسطاء فيما يتعلق بالمفاوضـات        

 ما زلت أدرس المفاوضـات علـى      "وقال  . الشهور األخيرة إمكانية بدء محادثات مع سوريا عبر وسطاء        
وأضاف في رد على سؤال من السناتور األمريكي إن كان راغبـا             ".المسار السوري والجدية في دمشق    

  ".لم أنته من دراسة الموضوع فأنا أنتظر ردا من دمشق"باستئناف المفاوضات مع سوريا 
   ٢٧/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  رائيليةليبرمان يقدم مبلغا ماليا سخيا لجمعية تشجع الخدمة المدنية اإلس .٢٧

، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا قبل أسابيع إلى تفكيك لجنـة المتابعـة             "التهديدات االستراتيجية "أعلن وزير   
وهي أول جمعيـة    " المساواة االجتماعية "العليا لشؤون الجماهير العربية في البالد، عن نيته دعم جمعية           
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فوف فلسطينيي الداخل، بمبلغ نصف مليون      عربية تنشط لتشجيع تأدية الخدمة الوطنية اإلسرائيلية، في ص        
استعداد العرب للتعبير عن تضامنهم مع دولة إسرائيل يشير إلـى أن ذلـك              "وأضاف ليبرمان إن     .شيكل

: وأضـاف ". لجنة المتابعة تحولت إلى عقبة"واعتبر ليبرمان أن  ". يعتبر جسرا حقيقيا بين اليهود والعرب     
  ".هو مواطن مثلي تماما) ةيلتحق بالخدم(من ناحيتي كل من يتطوع"

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  بحث أكاديمي يكشف تغلغل العنصرية في القضاء اإلسرائيلي .٢٨

كشف بحث أكاديمي جديد أن قرارات وأحكام المحاكم اإلسرائيلية تتـأثر بـشكل             :   وديع عواودة  -حيفا  
العـرب تغلغلـت إلـى      واضح باالنتماء العرقي لكل من القضاة والمتقاضين أمامهم وأن العنصرية ضد            

 ٩٤٤رعنان سوليتـسيانو بدراسـة      . أورن جزالئيل ود  . فقد قام الباحثان د    .أروقة القضاء بشكل واضح   
 ٥٢، مثلوا بموجبها أمام     ٢٠٠٤طلبا أوليا لتمديد اعتقال مشتبه فيهم في محاكم حيفا والناصرة خالل عام             

أن للمشتبه فيه حظا أوفر في اإلفراج عنه        وجاءت نتائج البحث لتوضح      . قاضيا عربيا  ١٣قاضيا يهوديا و  
حينما ينتمي لنفس الهوية العرقية للقاضي، غير أن ما لم تشر إليه الدراسة بشكل واضح هو أن التمييـز                   

ولم تشر الدراسة أيضا إلى أن       .من القضاة إسرائيليين  % ٩٥يكاد ينحصر ضد العرب الفلسطينيين لكون       
قوانين اإلسرائيلية ذات الطابع العنصري هي التي رسمت مالمح هذه          مجمل النظام السياسي والقضائي وال    

  .النتائج
  ٢٥/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
   سنوات من إبعادها إلى غزة٦ بعد  في بيت لحمالطفلة سماهر تعود لكنف عائلتها .٢٩

 بعد مضي ست سنوات على إبعادها قسرا إلى غزة، تمكنت الطفلة سماهر الهريمـي               : حامد جاد  -غزة  
 سنوات من العودة الى مسقط رأسها في مدينة بيت لحم صباح امس، عبر معبر بيت                ٩لغة من العمر    البا

من و. صائب عريقات ون سمح االحتالل بعودتها في أعقاب تدخل مباشر من الرئيس عباس            أبعد  ،  حانون
فراج عن جميع    عباس بالعمل على اعادة كافة المبعدين إلى عائالتهم ومنازلهم واإل          الطفلة،ناشدت  جهتها  

  .المعتقلين في السجون اإلسرائيلية ألن لهم أطفاالً مثلها يشتاقون للقائهم
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   االسرائيلياضراب عن الطعام في سجن الجلمةاالسرى ينفذون  .٣٠

  اضرابا عن الطعام للمطالبة بوقـف       االسرائيلي نفذ المعتقلون في عدة اقسام في سجن الجلمة       : محافظات
نهم بـأ  أفـادوا وفي رسالة سربت مـن المعتقـل         .عزلهم بعد انتهاء التحقيق معهم جراء تفاقم معاناتهم       

 ان االضراب عن الطعـام      واواكد .اضطروا للبدء بخطوات احتجاجية بعد رفض ادارة السجن لمطالبهم        
والوقـوف   مناشدين ذويهم وسائر المؤسسات بمتابعة قـضيتهم         ،لمدة يوم سيكون مقدمة لخطوات اخرى     

ومن ناحية اخرى حذر مركز األسرى للدراسات من تواصل سياسة           .معهم لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة    
 وناشد الصليب األحمر والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية التـدخل         ،اإلهمال الطبي في السجون اإلسرائيلية    

  .التي أودت بحياة عشرات االسرى، سياسةهذه الإلنهاء 
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧ة القدس الفلسطيني

  
  ٢٠٠٧ خالل عام احيجر ٤٣٠٠يدا وشه ١١٣٠سقوط : إحصائية .٣١

يـات  لعملفي تقريـر     الفلسطينية   قال معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة        : غزة
 شـهيدا   ١١٣٠  يد القـوات اإلسـرائيلية بلـغ       ىوا عل طأن عدد الشهداء الذين سق    "اإلسعاف والطوارئ   
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عـدد الجرحـى    ، فيما بلغ     شهيدا ٤٦٣د الشهداء الذين سقطوا جراء األحداث الداخلية        وأن عد ،  فلسطينيا
 أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الطواقم الطبية وإطالق النار عليهم          شار إلى وأ ". جريح ٤٣٠٠واإلعاقات  

  . انتهاك٦٤٢  قد بلغتوإعاقة سيارات اإلسعاف
  ٢٦/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  ٢٠٠٧ أسيراً من محافظة الخليل في عام ٩٣٥ائيل اعتقلت إسر: تقرير .٣٢

، أن قـوات     في تقريـر لـه      ذكر نادي األسير الفلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية          :الخليل
وبين أن من بين المعتقلين نحو       . من المحافظة   مواطنا ٩٣٥ أكثر من    ٢٠٠٧االحتالل اعتقلت خالل العام     

 كما  . أسيرة ال يزلن يقبعن داخل السجون      ١٣و طالباً،   ١٤٨ مريضاً و  ٨٨عشرة، و  طفالً دون الثامنة     ٦٠
 تم تحـويلهم إلـى االعتقـال         قد  أسيراً ممن جرى اعتقالهم خالل العام الماضي       ١٢٧أظهر أن أكثر من     

أن فئة  النادي  استخلص  قد  و .فرضت عليهم غرامات مالية باهظة    قد  أن مئات األسرى    في حين    ،اإلداري
أكثر الفئات العمرية استهدافا، بينما بلغت فئة      هي   عاماً، وخصوصا الطلبة،     ٤٥ عاماً و  ١٨ ما بين    الشباب

 ٢٤ اكثر مـن     بين التقرير من جهة أخرى، أن     كما   .األطفال نسبة متوسطة من مجمل عمليات االعتقال      
  .١٩٦٨ منذ العام  قد استشهدوا داخل السجون االسرائيليةاسيراً من المحافظة

 ٢٦/١٢/٢٠٠٧ وفا -االنباء الفلسطينيةوكالة 
  
  مصالحة كاملة من االسرائيليين يؤيدون% ٧٤من الفلسطينيين و% ٦٩: استطالع .٣٣

 كشف استطالع مشترك أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية          : محمد ابو خضير   -القدس  
مـن  % ٧٤من الفلسطينيين و  % ٦٩ن  أ ،في رام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم في الجامعة العبرية         

 مصالحة كاملة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية بعد التوصل التفاق سـالم وقيـام              ونؤيدياإلسرائيليين س 
وتظهر النتائج استقرارا عاما في المواقف بين الفلسطينيين وهبوطـا           .دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل    

الرغم من  ولكن على   . ٢٠٠٥المختلفة بين اإلسرائيليين منذ العام      في التأييد لهذه التسوية الدائمة وبنودها       
مـن  % ٤٧في المقابل فإن     ، فيما  التسوية ونؤيدي ونزاليال  % ٥٣التراجع في مواقف اإلسرائيليين فإن      

مـن  % ١١فقط من اإلسرائيليين و   % ١٦، فقد وصفه    مؤتمر أنابولس  وبالنسبة ل  .يؤيدون ذلك الفلسطينيين  
مـن  % ٥٩مـن اإلسـرائيليين و    % ٧٤قـول   ي فيمـا    ،ناجح في دفع عملية السالم لألمام     بال الفلسطينيين

 منخفضة لدى الجانبين من حيـث قـدرة المـؤتمر            كانت توقعات كما أن ال   .الفلسطينيين بأنه كان فاشال   
مـن  % ١٨فقط من اإلسـرائيليين و    % ٣ حيث أن    ،الممكنة على تحسين العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية     

نيين يعتقدون أن المفاوضات بين الجانبين سوف تستمر وأن المواجهات المسلحة سـوف تتوقـف    الفلسطي
من الفلسطينيين يتوقعون العودة للمفاوضات ولكن    % ٤٢من اإلسرائيليين و  % ٣٩كذلك فإن   . بعد المؤتمر 

مـن الفلـسطينيين    % ٣٢من اإلسـرائيليين و   % ٥٥في حين أن    مع استمرار بعض العمليات المسلحة،      
 أما حول قـدرة     . بعد المؤتمر  يعتقدون أن المواجهات المسلحة لن تتوقف ولن يعود الطرفان للمفاوضات         

% ٨فقط من الفلسطينيين و   % ٢٣ في انابولس، فإن     على تنفيذ االلتزامات التي أخذوها على أنفسهم      القادة  
% ٧٢  فيمـا  .رة المذكورة من اإلسرائيليين يعتقدون أن الجانبين سينجحان فعال في تحقيق ذلك خالل الفت           

التـزام   وفي شأن    .من اٍإلسرائيليين يعتقدون أن الجانبين سوف يفشالن في ذلك        % ٨٩من الفلسطينيين و  
فقـط مـن    % ١٨، فقد رأى    قادة الجانبين بالتطبيق الفوري لتعهداتهما حسبما جاءت في خريطة الطريق         

قـول  ي فيمـا  ،وف يوفون بالتزاماتهم هـذه من اإلسرائيليين أن قادة الجانب اآلخر س  % ٢١الفلسطينيين و 
الحدود  من جهة أخرى وفيما يخص       .من اإلسرائيليين بأنهم لن يوفوا بها     % ٧٧من الفلسطينيين و  % ٧٩

انسحاب إسرائيل مـن    تسوية تقضي ب   من الفلسطينيين % ٥٦، فقد أيد وأيد بشدة      النهائية وتبادل األراضي  
وتخلـي    الـضفة الغربيـة    ، على أن تنسحب من     القطاع كامل قطاع غزة وإخالء جميع المستوطنات في      



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                    ٩٤١:    العدد                             ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

 ما عدا بعض المناطق االستيطانية التي تبلغ أقـل          ١٩٦٧المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة منذ عام        
، من الضفة حيث يتم تبادل أراٍض مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين              % ٣من  

% ٥٠و% ٤٦أما على المستوى االسرائيلي فقد أيد       . ذلك% ٤٢ بشدة   بينما في المقابل عارض وعارض    
 قيام دولة فلسطينية في كل الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا عدة كتل استيطانية كبيرة تبلـغ                  اعارضو

 علـى   في المقابـل الجانب الفلسطينيما يحصل في .من الضفة الغربية يتم ضمها إلسرائيل     % ٣مساحتها  
% ٣٩ فقد أيد    نيالالجئ وعلى صعيد قضية     . ذات حجم مشابه على حدود قطاع غزة       مناطق من إسرائيل  

 بأن الحل سيتم علـى      ،مشكلة بإقرار الجانبين  هذه ال  تسوية يتم فيها حل      من الفلسطينيين % ٥٧عارض  و
ن خمسة خيـارات لإلقامـة      ي الالجئ يعطوتكون هناك تسوية ت   . ٢٤٢ و ١٩٤أساس قراري األمم المتحدة     

مناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين فـي تبـادل األراضـي،               وال ي دولة فلسطين،  هوالدائمة  
المناطق الثالث األخـرى فتكـون      بينما  . ال يكون هناك قيود على عودة الالجئين لهاتين المنطقتين        بحيث  

جئين، ودولـة    وهي دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول الال         ،اإلقامة فيها خاضعة لقرار من دولها     
يكون عدد الالجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً علـى أسـاس            على أن   . إسرائيل، والدول المضيفة  

ويحـق  . متوسط عدد الالجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرهـا              
وقد نالت هذه التـسوية تأييـد       . لالجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات         

عـارض   و من الفلسطينيين % ٣٦ فقد أيد    القدسأما حول   . %٥٢ من االسرائيليين، فيما عارضها   % ٤٤
تسوية بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح األحياء العربية تحـت الـسيادة               % ٦٣

صبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف         وت . واألحياء اليهودية تحت السيادة اإلسرائيلية     ،الفلسطينية
 وفـي   .تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة اإلسرائيلية             

نهايـة  أما علـى صـعيد قـضية        . %٦٣عارضها   و  هذه التسوية  اإلسرائيليينمن  % ٣٦المقابل فقد أيد    
تسوية تشترط أنه عند االنتهاء مـن تنفيـذ         % ٣٢ بينما عارض    من الفلسطينيين % ٦٦ فقد أيد    الصراع

اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الجانبين وإنهاء الصراع وال يجـوز ألي جانـب                  
 مـن   %٦٧ وقـد أيـد      .التقدم بمطالب إضافية ويقر الجانبان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما          

مـن  % ٦٦ مـن جهـة أخـرى أيـد     %.٣٠من تسوية الحل الدائم فيما عارضه االسرائيليين هذا البند   
، ذلكالرغم من   وعلى  . اإلسرائيليين إجراء مفاوضات بين إسرائيل والرئيس عباس للتوصل لتسوية دائمة         

تعتقد أنه من غير الممكن التوصل      % ٥٧فقط من اإلسرائيليين يعتقدون أنه من الممكن ونسبة         % ٤١فإن  
 أنه من الممكـن     يعتقدون% ٣٢أما بين الفلسطينيين، فإن     . إولمرتو لحل وسط بين عباس      في هذه األيام  

 وقد أيد   . أنه من غير الممكن في هذه األيام التوصل لتسوية حل دائم مع حكومة أولمرت              ونعتقدي% ٦٣و
من اإلسرائيليين إجراء مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية تشتمل على حماس لو كـان ذلـك                % ٥٨

من اإلسـرائيليين يؤيـدون     % ٤٦أما لو كانت الحكومة برئاسة حماس، فإن         .ريا للتوصل لتسوية  ضرو
  .يعارضون إجراء مفاوضات معها% ٥٢و

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
   عن العمل مع نهاية العام الحالي الفلسطينيين ألفاً عدد المتعطلين٤١٥: إحصاء .٣٤

التحاد النقابات العمالية أن عدد العمال المتعطلين عن العمل بلغ          أعلن شاهر سعد األمين العام       :حامد جاد 
وأوضح أن نسبة    . ألف عامل من قطاع غزة     ١٠٠ ألف عامل، من بينهم نحو       ٤١٥مع نهاية العام الحالي     

، بعـد أن فقـد عـشرات آالف         %٥٦البطالة في محافظات غزة بلغت بعد شهر حزيران الماضي نحو           
بـين أن ارتفاعـاً      كمـا    .شآت التشغيلية المختلفة بسبب الحصار المفروض     العمال فرص عملهم في المن    

ملحوظاً طرأ خالل األشهر الماضية على معدل هجرة العمالة المحلية إلى الخـارج، مقارنـة بمعـدالت          
الهجرة العمالية في السنوات السابقة، معتبراً أن وضع العمالة في محافظات الضفة ال يقل سـوءاً عـن                  
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 ألف عامل من الضفة كانوا يعملون بشكل قـانوني داخـل            ٧٥وأشار إلى أن قرابة      .لقطاعوضعها في ا  
 ألف آخرين كانوا يعملون دون تصاريح في المناطق ذاتها قبل إقامة جدار             ١٠٠المدن اإلسرائيلية، ونحو    

لصناعية  ألف عامل يعملون في المناطق ا      ٢٦ أعمالهم تدريجياً ولم يتبقّ سوى        جميعا فقدواحيث  الفصل،  
 ١٣٥ إلى أن لدى االتحاد قائمة بأسـماء نحـو            من جهة أخرى   ولفت .اإلسرائيلية ومنشآت سكنية أخرى   

من المتعطلين عن العمل تلقوا العام      % ٣أكد أن ما نسبته      فيما   .ألف عامل بحاجة ماسة لمساعدات عاجلة     
ل عامل، في حين أن الغالبية       شيكل لك  ٤٠٠عبر وزارة الشؤون االجتماعية بقيمة       الحالي مساعدات مالية  

  .العظمى منهم لم يحصلوا إال على مساعدات إغاثية
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  ٥٢ارتفاع عدد ضحايا الحصار المفروض على قطاع غزة إلى  .٣٥

عن استشهاد مواطنة مريضة بسبب منعها من ِقبل سلطات االحتالل           أعلنت مصادر طبية فلسطينية   : غزة
 .بعد معاناة من مرض سرطان الـدم      ،  من مغادرة قطاع غزة لتلقّي العالج الالزم في الخارج        اإلسرائيلي  

.  منع من العـالج فـي الخـارج        السرطانبض  ي استشهاد طفل مر   أيضاأعلنت  قد  وكانت مصادر طبية    
 يرتفع عدد الشهداء من المرضى جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ              هماوباستشهاد

ة أشهر إلى اثنين وخمسين مواطناًعد.  
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  مصر تؤيد أية تهدئة بين حماس واسرائيل: أبو الغيط .٣٦

أعلن وزير الخارجية :  صالح جمعة-القاهرة : ٢٧/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية ذكرت صحيفة 
 الغيط ان كل تهدئة بين اسرائيل وقال أحمد أبو. المصرية تأييد بالده ألي هدنة بين حماس وإسرائيل

ونحن ال نوافق بل نعارض كافة اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤدى إلى . وحماس في غزة تؤيدها مصر
وتطرق أبو الغيط في مؤتمر صحفي، أمس، لالتهامات االسرائيلية لمصر . معاناة شعب فلسطين في غزة

اقف بعض دوائر الكونجرس األمريكي في الشهور قائال ان الحملة االسرائيلية كشفت عن نفسها في مو
وقال من المؤكد . ان اللوبي االسرائيلي بالكونجرس دفع بمواقف كانت اسرائيل وراءها: وقال. األخيرة

وأضاف ان مصر عازمة على المشاركة في عملية السالم . أن مصر ستقوم بالرد على كل هذه التهجمات
وسوف تتصدى لكل الخروقات التي قد يحاول . م من يد أصحابهاوبذل الجهد كي ال تفلت عملية السال

 الفلسطينية أي أننا نتصدى لألنفاق ولكل ما يؤدى الى تعقيد -البعض القيام بها على الحدود المصرية 
وفيما يتعلق بالمواقف المصرية الخاصة .  االسرائيلية– الفلسطينية والمصرية -العالقات المصرية 
سانية ألسر وعائالت ومواطنين فلسطينيين بالعبور عبر األراضي المصرية الى بالسماح ألسباب ان

فلسطين فالمؤكد أن مصر تتمسك دائما بصحة رؤيتها في هذا المجال وسوف تمضى في هذا الطريق 
ولكننا نأمل أن تتجاوب اسرائيل واالتحاد األوروبي مع هذه المواقف للتوصل الى تفاهمات جديدة أو على 

  . دم معارضة المسائل االنسانية التي تسمح مصر بها وسوف تمضي في هذا الطريقاألقل ع
وحول سبب تغير موقف الكونجرس األمريكى من مصر ولجوءه ألسلوب العقوبات بدال ممن التشجيع 
والتحفيز رغم أن التحريض االسرائيلي ضد مصر يتم منذ زمن قال أبو الغيط ان هذا ليس بالتوصيف 

ف قائال ان التوصيف الدقيق هو أنه ومنذ االنسحاب االسرائيلي من غزة منذ سيطرة حماس وأرد. الدقيق
عليها بدأ التوتر االسرائيلي الفلسطينى تجاه غزة يزيد وبالتالى كانت له انعكاساته على محاولة اسرائيل 

الصدام سيطرة حماس و. وبالتالى فهذا هو التوصيف. التأثير على التحركات المصرية تجاه حماس
  .االسرائيلي الفلسطينى على األرض بين سيدروت وبين شمال غزة
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للممارسات اإلسرائيلية "جدد أبو الغيط رفض بالده : ٢٧/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية وأضافت صحيفة 
أمام عملية السالم، داعيا اإلدارة األمريكية إلى أن تنهض " عقبة كبيرة"التي اعتبرها " وخطط االستيطان

  ".لوقف هذه الممارسات والحفاظ على مقررات مؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه واستضافته"تها بمسؤوليا
  
  إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال عملية السالم: موسى .٣٧

حمل عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية في مؤتمر صحفي  : صالح جمعة-القاهرة 
ى للثورة االسالمية االيرانية، عقب لقائهما مساء امس مشترك مع علي الريجاني مستشار المرشد االعل

. بجامعة الدول العربية، إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
وقال إن اإلسرائيليين وحدهم يتحملون مسؤولية إفشال المفاوضات بل واحتمال إفشال عملية السالم التي 

بوليس بسبب إصرارهم على بناء المستوطنات وتغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافية أطلقها مؤتمر أنا
في االراضي العربية المحتلة وهو مايعني عدم جديتهم في التحدث حول السالم وأنهم ليسوا جاهزين 

  .للسالم وال يفعلون اي شيء للمساعدة على إحياء عملية السالم
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  ارك يعرض على باراك استضافة محادثات سورية إسرائيلية مب .٣٨

قالت مصادر مصرية مطلعة ان الرئيس مبارك :  الوكاالت– جمال شاهين -رام اهللا، لندن، القاهرة 
عرض على باراك استضافة مباحثات ثالثية مباشرة بين مصر وسوريا وإسرائيل من اجل العمل على 

ط على أن تكون الصيغة األفضل في التعامل هي السماح لقوات دولية دعم عملية السالم في الشرق األوس
ويدعو االقتراح المصري . قد يكون بينها قوات مصرية بالتواجد بالقرب من الحدود في هضبة الجوالن

إسرائيل إلى التراجع عن فكرة استئجار هضبة الجوالن من الحكومة السورية ألن ذلك سيضع الحكومة 
 إلى ١٠حرج على أن يكون هناك انسحاب مجدول من الهضبة في فترة تتراوح بين السورية في موقف 

 عاماً وان تكون هناك منطقة عازلة في نهاية الهضبة بالقرب من الحدود مع إسرائيل تنشر فيها ١٥
قوات دولية بينها قوات مصرية وأميركية وروسية تسير في دوريات مشتركة يتبعها منطقة أخرى تتواجد 

لقوات السورية بكثافة اكبر وان الجانب األميركي لن يعارض تلك المساعي المصرية كي ال فيها ا
تستطيع روسيا سحب بساط عملية السالم في الشرق األوسط من واشنطن وهو ما سيكون له دور كبير 

 .  في دعم المبادرة المصرية
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧البيان   

  
   اإلسرائيلية-فاقم الخالفات المصرية مبارك يستقبل باراك بناء لطلبه وسط ت: عواد .٣٩

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد إن مبارك ناقش :  أشرف الفقي-القاهرة 
وباراك قضية السالم وسبل الحفاظ على ما أسفر عنه اجتماع أنابوليس، باإلضافة إلى سبل تخفيف 

كما تناول العالقات الثنائية بين مصر . ية وقطاع غزةالحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغرب
وأوضح عواد أن الرئيس مبارك استقبل باراك بناء على طلب . وإسرائيل والوضع على الحدود المشتركة

  .باراك نفسه الذي سبق أن أعرب عن رغبته مرارا ومنذ عدة أشهر في زيارة مصر ولقاء الرئيس
   ٢٧/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  ئيليون يقومون بتفعيل طائرات بدون طيار في حرب تركيا شمال العراقإسرا .٤٠

أن طواقم " توركيش ديلي نيوز"تصريحات مصادر تركية لصحيفة تركية تدعى " هآرتس"نقلت صحيفة 
من الصناعة الجوية اإلسرائيلية تقوم بتشغيل طائرات بدون طيار تشارك في الحرب التي تشنها تركيا 
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قامت ببث تقرير تلفزيوني أشار إلى " ستار"ما جاء أن القناة التلفزيونية التركية ك. في شمال العراق
  .من إنتاج الصناعات الجوية" هارون"استخدام طائرات بدون طيار من طراز 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  في طريقها إلى العراق" إسرائيلية"سوريا تعلن ضبط أجهزة تنصت  .٤١

 التركية أجهزة -ي منفذ باب الهوى على الحدود السورية صادرت عناصر الجمارك السورية ف: دمشق
مراقبة وتنصت إسرائيلية الصنع، كانت محملة ضمن شاحنة قادمة من األراضي التركية ومتجهة إلى 

وقال أمين جمارك باب الهوى منصور هالل إن الشاحنة التركية كانت محملة بالعديد من . العراق
 طرداً في السيارة منشؤهما إسرائيل فتمت ٢٢ين من أصل البضائع المختلفة وتم اكتشاف طرد

مصادرتهما، وتبين في ما بعد أن محتويات الطردين عبارة عن أجهزة إرسال واستقبال متطورة تمت 
  .صناعتها في إسرائيل

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  " إسرائيل" فرداً إلى ٤٠لجنة اليهود اإليرانيين تنفي صلتها بمغادرة  .٤٢

 يهوديا ٤٠أعلنت لجنة اليهود اإليرانيين، أمس، أنها ال عالقة لها بالهجرة السرية التي قام بها : أ.ب.د
اإليرانية لألنباء إن اليهود اإليرانيين لن يلجأوا " مهر"وقال البيان الذي بثته وكالة . إيرانيا إلى إسرائيل

على ظروف المعيشة الكريمة وعالقاتهم مطلقا ألي شكل من أشكال الهجرة المنظمة لرغبتهم في الحفاظ 
وأضاف البيان أن اليهود اإليرانيين لن يتأثروا مطلقا بالدعاية المنتشرة ضد . الثقافية القوية مع اإليرانيين

نشر األكاذيب عبر اإلمبريالية "وأشار البيان إلى أن ". أعداء إيران كأعدائهم"إيران معتبرين أن 
في عالقات اليهود اإليرانيين العميقة مع الشعب اإليراني أو إدارة والصهيونية ال يمكن أن يؤثر 

  ".الجمهورية اإلسالمية المبجلة ألن اليهود في إيران كانوا وما زالوا وسيظلون إيرانيين
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية  

  
  الكونغرس يخفض المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية  .٤٣

غرس األمريكي حجم المساعدة التي طلبها الرئيس جـورج بـوش           خفض الكون :  محمد سعيد  -واشنطن  
للسلطة الفلسطينية بنحو النصف، وقد لعب اللوبي اليهودي اإلسرائيلي دورا بارزا في خفض المـساعدة               

 حيث دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى إلى ممارسة ضـغوط علـى         المالية للسلطة الفلسطينية،  
صدرة للنفط لتقديم دعم أكبر للسلطة الفلسطينية بسبب زيـادة عائـداتها الماليـة              بلدان الخليج العربية الم   

الناجمة عن االرتفاع الهائل في أسعار النفط كما دعا أيضا إلى تخفيف األعباء الماليـة التـي قـال إن                    
 على  وتتضمن موافقة الكونغرس  . .الواليات المتحدة وأوروبا تتحملها كمساعدات مالية للسلطة الفلسطينية       

المساعدة المخفضة للسلطة الفلسطينية عددا من الشروط التي تؤكد على شفافية اإلنفـاق والحيلولـة دون             
وصول أي جزء من المساعدة المالية إلى أي من المؤسسات التي تخضع إلشراف وسيطرة حركة حماس                

االسـتفادة مـن   وهو ما يعني حرمان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس مـن     . في غزة جزئيا أو كليا    
 التي تمثل اللوبي اليهودي اإلسرائيلي بواشـنطن فـي          ،"إيباك"وقالت منظمة    .المساعدة المالية األمريكية  

من أجل ضمان أقصى محاسبة وشفافية كاملة فإن الكونغرس طلب تدقيقا مفوضا لمالية              "،بيان بهذا الشأن  
سلطة الفلسطينية بعدد من الخـدمات المدنيـة        السلطة الفلسطينية وتعليق جزء من التمويل إلى أن تقوم ال         

من أجل تقديم التمويـل ينبغـي علـى الـرئيس           "وأضافت إيباك في بيانها     ." المحددة وإصالح الميزانية  
األمريكي أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا حول الخطوات المحددة التي قامت بهـا الـسلطة الفلـسطينية                 

   ".ة أسلحة وتفكيك البنية التحتية للمسلحينالعتقال المقاومين الفلسطينيين ، ومصادر
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  " التهريب"مشّرعان أمريكيان يربطان المساعدات لمصر بـ  .٤٤

 السيناتور الجمهوري أرلين سبيكتور عضو بلجنـة المخصـصات          ،مريكياناألمشرعان  القال  : وكاالت
عضو بلجنـة   الالديمقراطي باتريك كنيدي    والمعنية بتوزيع المعونة األمريكية بمجلس الشيوخ األمريكي،        

 إن الواليات المتحدة يمكن أن تجعل المعونة األمريكية لمصر مشروطة           ، أمس ،مماثلة في مجلس النواب   
 للـصحافيين فـي     ،وقال سبيكتور  .ببذلها المزيد من الجهود للحيلولة دون تهريب أسلحة الى قطاع غزة          

إنهـا  . صر شريكاً في السماح بتهريب أسلحة الـى حمـاس         وضع ال يحتمل أن تكون م     "،  القدس المحتلة 
تحصل علـى مليـاري دوالر فـي        .. أموال أمريكية كثيرة  .. تحصل على منحة أمريكية كبيرة    ) مصر(

يمكن أن تبذل مصر المزيد من الجهد وإذا لم تفعل أعتقد أنه سيكون مـن المناسـب أن            "وأضاف   ."العام
  ".نعتزم إثارة األمر مع المسؤولين المصريين.. كتكون المساعدة لها مشروطة بتنفيذ ذل

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  اسرائيل تنتظر إشارة من سورية الستئناف محادثات السالم: سيناتور أمريكي .٤٥
صرح السيناتور ارلن سـبيكتر عـضو مجلـس الـشيوخ           : برهوم جرايسي، رويترز   -القدس المحتلة   

وقـال  . ل اجراء محادثات في دمشق مع الرئيس السوري بشار االسد         االميركي ان زيارته للمنطقة ستشم    
سبيكتر، بعد زيارته ألولمرت، ان اولمرت ابلغه وعضو مجلس النواب الديمقراطي باتريك كنيدي انـه               

 من دون التوصل لحل بشأن مصير الجـوالن         ٢٠٠٠باستئناف محادثات السالم التي انهارت عام       " مهتم"
وقال سبيكتر ان فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أبلغه على           ".  سورية يتطلع إلشارة من  "لكنه  

  ".سورية مهتمة بالمفاوضات"هامش مؤتمر انابوليس الشهر الماضي أن 
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   للتسلح وال أدوية أنفقتباليين الدوالراتو ماليين طفل ماتوا في سنة ٧: تقرير .٤٦

هكذا قررت األمم المتحدة تسميته، في وقت انخفض        ... " عام البطاطا  ٢٠٠٨":  سمير السعداوي  -بيروت  
المعهد  وقد حذر    .مخزون الحبوب من الرز والقمح والذرة في العالم الى مستويات دنيا لم يسبق لها مثيل              

من و. ن ازدياد الطلب على الحبوب يهدد بانتشار الجوع وإثارة االضطرابات         أالدولي لبحوث الغذاء من     
 والفيضانات التي ضربت آسـيا تهـدد        ،ن العالم يستهلك اكثر مما ينتج     أن هذا النقص ناجم عن      أبديهي  ال

محصول الرز، فيما تحولت الذرة الى مصدر ثمين النتاج الوقود الحيوي، بديالً من النفط الـذي المـس              
دأ مردود السالم المتوقـع     ، وب  لم يتحقق  كثير من احالم االلفية   ال  فضال عن ذلك فإن    .المئة دوالر للبرميل  

بانتهاء الحرب الباردة يتالشى، فيما اطلقت القوى العالمية العنان لحملة إنفاق على التـسلح، تـصدرتها                
 بليـون دوالر،    ٥٠ وحده، تلتها الصين مسجلة إنفاقاً مقـداره         ٢٠٠٧ بليون دوالر عام     ٥٢٩اميركا بـ   

ي المقابل، يعيش ربع سكان المعمورة تقريباً علـى         ف و . بليون ٣٤,٧وحلت روسيا في المرتبة الثالثة بـ       
 حوالى ثمانية ماليين ونصف مليون جائع، بحـسب احـصاءات            هناك نأاقل من دوالر يومياً، في حين       
  . الفتقادهم ادوية بسيطة٢٠٠٧توفي سبعة ماليين طفل عام فيما . المؤسسات التابعة لالمم المتحدة

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  "القوة الناعمة"لسباق الرئاسي بتغليب بوش يمهد لعام ا .٤٧

فرض انحسار نفوذ الواليات المتحدة كقوة عظمى بفعل انهماكها فـي حربـي             :  جويس كرم  –واشنطن  
العراق وأفغانستان، وتنامي قدرات روسيا والصين الى جانب انقالب الموازين االنتخابية فـي واشـنطن            

القـوة  " نحـو    ٢٠٠٧ي سياسة اإلدارة األميركية عـام       وخسارة البيت األبيض تأييد الكونغرس، تحوالً ف      
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تجلّى ذلك في موجة استقاالت وتعيينـات       . ، وذلك قبل سنة من نهاية والية الرئيس جورج بوش         "الناعمة
رجحت كفّة المعتدلين الذين استبدلوا رهانات الضربات العسكرية إليران والسياسة االنفرادية في الشرق             

الق عملية سالم، والتعاون مع األوروبيين لحل الملفـات اإلقليميـة الـشائكة             األوسط بنهج يستند الى إط    
  .الملف العراقي عن الساحة االنتخابية" تحييد"ومحاولة 

 مع تخبط إدارته في المأزق العراقـي  ٢٠٠٧ووجد بوش نفسه في موقع مختلف داخلياً وخارجياً في عام      
ى ضعف النفوذ األميركي سياسياً واقتصادياً أمام روسـيا         وارتفاع عدد العمليات في أفغانستان، ما أدى ال       

والصين، وتصديهما لقرارات مدعومة أميركياً في مجلس األمن ولخطط الواليات المتحدة الدفاعية فـي              
أوروبا، ما حتم على الرئيس األميركي المضي في سياسة تختلف عن السياسة االنفراديـة التـي قادهـا                  

  .٢٠٠٠ الى البيت األبيض عام المحافظون الجدد منذ وصوله
وتدهورت العالقة بين موسكو وواشنطن الى مستوى الحرب الباردة، في ظل خالفات علـى خيـارات                
فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخطة واشنطن إلقامة الدرع المـضادة للـصواريخ فـي              

  .بولندا ونصب رادارات في تشيخيا
  "القوة الناعمة"العودة الى 

مدير قسم العالقات األوروبية في معهد العالقات الخارجية تشارلز كابشان، ان اإلدارة األميركيـة              يقول  
أجرت مراجعة شاملة لعالقتها مع روسيا واألوروبيين، وأدركت خطأها في إعطاء الـرئيس الروسـي               

ن سـعت الـى   ويرى كابشان أن واشنط. فالديمير بوتين الكثير من الرأسمال السياسي في الوالية األولى     
وانعكس هـذا التوجـه فـي       . تغيير هذا النهج باستعادة التحالفات األوروبية التي أضعفتها حرب العراق         

والوجـه  " القوة الناعمـة  "مضاعفة زيارات الرئيس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ألوروبا إلظهار          
ق، مثل أزمة دارفور وقـضية      ، وتسليط الضوء على نقاط التواف     "المتعاطف والرؤوف للواليات المتحدة   "

  .استقالل كوسوفو
واستفادت واشنطن الى حد بعيد في هذه السياسة من وصول شخصيات قريبة منها الى مواقع القيادة فـي        
أوروبا، مع االنتخابات الرئاسية الفرنسية وفوز نيكوال ساركوزي الذي استحضر خـالل حملتـه القـيم                

افة الى وجود المستشارة األلمانية أنغيال مركـل التـي تعتبـر            األميركية وتاريخ مارتن لوثر كينغ، إض     
إال أن بـروز  . الحليف األقرب الى بوش بعد خروج رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مـن الـسلطة         

تحديات إقليمية جديدة مثل األزمة في باكستان والخوف من سقوط السالح النـووي هنـاك فـي أيـدي                   
... مع تركيا بسبب نشاطات حزب العمال الكردستاني في شمال العـراق          المتطرفين، إضافة الى األزمة     

  .كل ذلك كثف الضغوط على إدارة بوش وجهودها الحتواء الضرر الذي خلّفته الحرب في العراق
  أنابوليس وطهران

 والتي شهدت مؤتمر أنابوليس إلطـالق المفاوضـات بـين           ٢٠٠٧إقليمياً، طبعت األسابيع األخيرة من      
يين والفلسطينيين، وصدور تقرير االستخبارات األميركية عن وقف إيـران برنامجـاً للتـسلح              اإلسرائيل

، هذا التحول في سياسة اإلدارة، فتكرس انتقال النفوذ السياسي من نائب الرئيس ديـك            ٢٠٠٣النووي في   
 أراد  وتشير مصادر رسمية أميركية الى أن بوش وبتسريب التقريـر االسـتخباراتي،           . تشيني الى رايس  

كما أعقب التقرير إعالن    . تحييد الخيار العسكري ضد إيران واالفتراق مرة أخرى عن المحافظين الجدد          
اإلدارة خطة بوش لزيارة إسرائيل واألراضي الفلسطينية مطلع العام الجديد، للمرة األولى منـذ توليـه                

 بين اإلسرائيليين والفلـسطينيين     الرئاسة، وليدشن أولوياته الجديدة في محاولة إحداث اختراق ديبلوماسي        
، وذلك من أجل إنقاذ شرعيته التاريخية وتفادي تصنيفه بين الرؤساء األسـوأ للواليـات               ٢٠٠٩قبل عام   
  .المتحدة

مفاجـأة كـانون    "ويرى المسؤول السابق مدير مجلس العالقات الخارجية ريتشارد هاس أن التقرير، أو             
صمة األميركية، يؤجل خيار التسوية أو المواجهة مع إيران الى          كما بات يسمى في العا    ) ديسمبر" (األول
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الحرس "وجاءت النقلة النوعية بعد سلسلة من العقوبات المنفردة على إيران، وتسمية            . ما بعد والية بوش   
منظمة إرهابية، الى جانب زيادة في التشنج بين واشنطن وطهران عكسها توقيف إيرانيين فـي               " الثوري

أما على صعيد عملية السالم، فشكلت مبادرة اإلدارة في         . ز مواطنين أميركيين في طهران    العراق واحتجا 
أنابوليس مفترقاً بارزاً مقارنة بالسنوات السبع الفائتة، مصدره رايس وجوالتها المكوكية على المنطقـة،              

  .وإقناعها الرئيس بفرصة إلحداث اختراق يضعف المتطرفين في المنطقة
  غرسمنازالت مع الكون

وما كان هذا التحول ممكناً في رأي مراقبين لوال االنتكاسات االنتخابيـة التـي تعـرض لهـا الحـزب                
، ١٩٩٢الديموقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ للمرة األولـى منـذ العـام            " سلب"الجمهوري، إذ مهد    

 أسلوب المواجهة والتحدي    النتهاج اإلدارة آلية جديدة للتعايش مع الديموقراطيين، وتغيير استراتيجيتها من         
من هنا إقدام بوش على تغيير طاقمه الرئاسي، وإدخال شخصيات أكثـر            . الى التفاوض وتقديم التنازالت   

 استقالة وجوه بارزة فـي اإلدارة، اعتـرض علـى أدائهـا قـادة               ٢٠٠٧وشهد  . تجانساً مع الكونغرس  
النتخابية كارل روف ووزير العدل     ومن أبرز هذه األسماء مستشار بوش ومهندس حمالته ا        . الكونغرس

ألبرتو غونزاليس ومدير الفريق الرئاسي أندرو كارد والسفير السابق لدى األمم المتحدة جـون بولتـون                
وطاولت التغييرات القيادة العسكرية مع تولي روبرت غيتس مقعـد          . ومدير البنك الدولي بول وولفوفيتز    

  .ب على العراق وأبرزهم جون أبي زيد وبيتر بايسدونالد رامسفيلد واستقالة كبار مهندسي الحر
  سنة انتخابية

خطة باتريوس واالنخفاض النسبي في أعمال العنف في العراق ساهما في تحييد مسألة الحرب الى حد ما                 
عن السجال السياسي في ساحة االنتخابات الرئاسية األميركية المنتظر أن تبدأ خالل أسابيع، مرتكزة على               

ويراهن المرشحون الجمهوريون الـذين يتقـدمهم عمـدة         . ن القومي والموضوع االقتصادي   إيران واألم 
نيويورك السابق رودي جولياني وحاكم والية ماساشوستس السابق ميت رومني وحاكم والية اركنـساو              
والواعظ اإلنجيلي مايك هاكابي والسناتور جون ماكاين، على هدوء الساحة العراقية في الصيف المقبل،              

لكن استفادة الـديموقراطيين مـن الرغبـة        . يركزون على الحرب ضد اإلرهاب وعلى األمن القومي       و
ويتقدم الصف  . العارمة في التغيير داخل الوسط األميركي، تعطي مرشحيهم قفزة في استطالعات الرأي           

ددها حيال  وفيما تحاول كلينتون إظهار تش    . الديموقراطي هيالري كلينتون وباراك أوباما وجون ادواردز      
مـع إيـران    " االنخـراط "إيران وفي قضايا األمن القومي، يلعب أوباما على ورقة التغيير ودعوته الى             

وستفرز االنتخابات التمهيدية مرشحاً عن كل حزب في األسبوع األول مـن شـباط              . والحوار مع قادتها  
نتخابية مهمـة بـوش أكثـر       وستجعل السنة اال  . المقبل، وسيتنافسان على كرسي البيت األبيض     ) فبراير(

صعوبة في إحراز الكثير قبل مغادرته البيت األبيض، نظراً الى تأثر المرشحين الجمهوريين بخطـوات               
لكن هناك مراقبين يرون أن في إمكان بوش وضع األسس أو احتواء الضرر في كثيـر                . البيت األبيض 

ل عدم التوصل الى اختراق فـي عمليـة         من المسائل والتحديات التي تواجهها اإلدارة األميركية، في حا        
  .السالم في الشرق األوسط، أو في معالجة الملف النووي اإليراني

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  !انتفاضة فلسطينية ثالثة .٤٨

  وحيد عبد المجيد. د
قد يكون الشعب الفلسطيني في حاجة فعالً إلى انتفاضة ثالثة، ولكنها ليست من النوع الذي قصده رئـيس                  

التابعة لهذه الحركة   " األقصى"خالد مشعل في كلمة متلفزة بثتها فضائية        " حماس"لسياسي لحركة   المكتب ا 
  .من مقره بدمشق في بداية األسبوع الماضى
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بحشد عدد هائل قُدر بأكثر من مائتي ألف فـي غـزة احتفـاالً              " حماس"وتزامن بث هذه الكلمة مع قيام     
" فـتح "ان واضحاً أنها موجهة في المقام األول ضد حركة          بالذكرى العشرين لتأسيسها، في رسالة تحٍد ك      

الخضراء على العلـم    " حماس"وغطت أعالم   . والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وليس ضد إسرائيل       
الفلسطيني في يوم بدت فيه غزة خضراء شديدة الخضرة على نحو يناقض واقع الحال فيها والذي يبـدو                  

وقد لوح مشعل، في كلمته، بما أسماه انتفاضة ثالثة ورابعـة، فيمـا راح              . السواد هو أقرب األلوان إليه    
يظن أن الـشعبية    (ألنه  " واهماً"يصب اللعنات على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اعتبره           

  .، بينما الشعبية الحقيقية تأتي من الشعب)تأتي من الدعم الدولي
ذكرى " فتح" من إحياء ذكرى تأسيسها مناسبة للرد على إحياء          أرادت أن تجعل  " حماس"وكان واضحاً أن    

وربما رغبت، أيضاً، في أن تـستبق إحيـاء         . رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في الشهر الماضي       
  .غريمتها ذكرى انطالقة العمل الفدائي الفلسطيني في مطلع الشهر المقبل

مواجهة االحتالل بمقدار ما تصلح مـا أفـسدته         ستكون في قلب    " حماس"و" فتح"االنتفاضة ضد سلطتي    
  .هاتان السلطتان اللتان تركتا األبواب مشرعة للعدو الحقيقي

وهكذا صار الهم األول لكل من الحركتين الرئيسيتين في الساحة الفلسطينية هـو اثبـات أنهـا األكثـر                   
وال . ساط من تحتهـا   شرعية، أو حتى صاحبة الشرعية الوحيدة، والطعن في جدارة األخرى وسحب الب           

فـصارت  . غرابة في ذلك، بعد أن ضلت كلتاهما، أو على األقل المسيطرون على القرار فيهما، الطريق              
كل منهما لألخرى عدواً، بل العدو الرئيسي، بما يعنيه ذلك من تحول مأساوي في طابع الصراع علـى                  

  .أرض فلسطين
ب الفلسطيني ضده سعياً إلى وضع حد لتـصفية         وهذا هو، تحديداً وليس غيره، ما يصح أن ينتفض الشع         

قضيته النبيلة بأيدي من سلمهم قيادته واستأمنهم عليها وسار وراءهم، كل حسب انتمائه، بأمل اسـتعادة                
  .شيء من حقوقه السليبة

فاالنتفاضة الثالثة، إذن إذا وقعت، يفترض أن تكون مختلفة عن االنتفاضـتين الـسابقتين اللتـين حلـت                
  .لعشرون ألوالهما قبل أيام، بينما كانت الذكرى السابقة للثانية منهما في آخر سبتمبر الماضيالذكرى ا

اللتـين  " فتح"و" حماس"في ذلك لحركتي " الفضل"و. فال تتوفر، اليوم، المقومات الالزمة النتفاضة مشابهة   
رونه خطاً أحمر، وهو    تفرغتا لمواجهة ضارية بينهما أخذت تتصاعد إلى أن تجاوزت ما كان الجميع يعتب            

الدم الفلـسطيني خـط     "على مدى سنوات طويلة أن      " حماس"و" فتح"وتبين أن تأكيد قادة     . الدم الفلسطيني 
لم يكن أكثر من شعارات فارغة ومزايدات من النوع الذي اكتوت بـه قـضية فلـسطين طـول                   " أحمر

  .تاريخها
 في قطاع غزة في منتصف يونيو الماضي        وبلغت المواجهة المأساوية ذروتها مع حسم الصراع عسكرياً       

وأصبحت المساحة الـصغيرة الباقيـة مـن        . ، التي بسطت سيطرتها عليه    "حماس"لمصلحة قوات حركة    
منفصلين فـي   " كانتونين"فلسطين التاريخية، والتي يناضل شعبها إلقامة دولة وطنية عليها، منقسمة إلى            

لمتشائمين حين تصاعد الصراع بين الحركتين اللتـين        حالة عداء على نحو يتجاوز أقصى ما توقعه أشد ا         
  .تتشاركان فى المسؤولية عن إحباط االنتفاضة الثانية وقيادتها باتجاه الفشل

وال سبيل، والحال هكذا، إلى انتفاضة جديدة في االتجاه نفسه ليس فقط بسبب االنقسام الفلسطيني المشين،                
بشجاعة واستقامة،  ) انتفاضة األقصى (راجعة االنتفاضة الثانية    ولكن أيضاً ألن أحداً لم يهتم حتى اآلن بم        

واالعتراف باألخطاء والخطايا التي حدثت فيها، واستخالص الدروس التي تفيد في تعبيد الطريق أمـام                
  .انتفاضة جديدة أكثر قابلية للنجاح

اضة وإبعاد جموع الشعب    ، أدنى شجاعة لتقييم نتائج عسكرة االنتف      "حماس"أو في   " فتح"لم يمتلك أحد، في     
الفلسطيني عنها وحصرها في األجنحة العسكرية للفصائل، وأحياناً في مجموعات صغيرة في بعض هذه              
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على حساب مختلـف  ) حسب زاوية النظر(األجنحة حين ساد أسلوب العمليات االستشهادية أو االنتحارية        
  .أشكال الكفاح المدني والمسلح على حد سواء

أي من الحركتين، بأمانة وموضوعية، في مناقشة ما حدث في انتفاضة بـدت مبـشرة               لم يشرع أحد في     
حين بدأت شعبية واسعة مفتوحة لألطفال والنساء، كما للرجال غير األعضاء فى األجنحـة العـسكرية                
للفصائل، ولكنها لم تلبث أن فقدت قوتها عندما تحولت إلى مواجهة مسلحة باألساس، قبل أن يحفر قبرها                 

  .هي سالحها الرئيسي" القنابل البشرية"أصروا على أن تكون من 
ولذلك كان مفترضاً أن يحرص السيد خالد مشعل على مراجعة هذه التجربة المؤلمة القاسية، وأن يعترف                

، عن تعريض الشعب الفلسطيني لمأساة ال قبل لـه بهـا            "فتح"إلى جانب قيادة    " حماس"بمسؤوليته وقيادة   
، ثـم  ٢٠٠٠لتي بدأت ارهاصاتها عقب فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية فى صيف         وتخريب انتفاضته ا  

  .تصاعدت رداً على زيارة أرييل شارون المسلحة المستفزة للمسجد األقصى
أما وأنه لم يفعل، فما حديثه عن انتفاضة ثالثة ورابعة إال جزء مـن المزايـدات المرتبطـة بالـصراع                    

  . والسلطتين اللتين تسيطران على قطاع غزة والضفة الغربية"فتح"و" حماس"الضاري بين حركتي 
 ٨إلى التصعيد مجدداً، بالتوازي مع اتجـاه تحـالف       " حماس"وجاء حديث االنتفاضة هذا في سياق عودة        

آذار في لبنان مرة أخرى إلى تعطيل االستحقاق الرئاسي، بعد أن كانت األجواء تحسنت فـي الحـالتين                  
بقرب استئناف الحوار الداخلي في فلسطين وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً في            على نحو آثار تفاؤالً     

  ".أنابوليس"لبنان، وذلك بالتزامن مع مشاركة سوريا في مؤتمر 
، أو التيار المهيمن عليها اآلن، والموقف السوري الذي         "حماس"وإذا صح هذا االرتباط بين موقف حركة        

لسطينية واللبنانية لمساومة واشنطن، تصبح االنتفاضة الثالثة ضـرورية         يسعى إلى استغالل األزمتين الف    
إلنقاذ القضية الكبرى التي تتحول على هذا النحو إلى جزء من صراع أوسع فى المنطقة، أو بـاألحرى                  

" فتح"ويزداد هذا الخطر حين نالحظ، في الوقت نفسه، أن التيار المسيطر اآلن على حركة               . على المنطقة 
  .لضفة الغربية يزداد اعتماده، في المقابل، على الواليات المتحدة والغربوسلطة ا

فهل يبقى الشعب الفلسطيني، الذي دفع أثماناً لم يسبقها إليه شعب آخر في هذا العصر في سبيل قـضيته                   
الوطنية، متفرجاً على هذه القضية وهي تضيع يوماً بعد يوم؟ وهل يظل هذا الشعب األبي الـذي صـمد                   

 البواسل في أسوأ الظروف ممنوعاً من قول كلمته سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية، خوفـاً                  صمود
  من قمع سلطتين تبز كل منها األخرى في ممارساتها القمعية؟

فـي  " فـتح "في غزة وسلطة    " حماس"المتشائمون يرون أن انصياع قطاع واسع من الفلسطينيين لسلطة          
درة كل منهما على حشد أعداد هائلة وراءها، يفيد أن هذا الشعب تغيـر              الضفة، على نحو ما يظهر في ق      
  .إما إحباطاً ويأساً أو تعباً وانهاكاً

ولكن من يعود إلى تاريخ الشعب الفلسطيني يعرف أنه كم من مرة بدا فيها كما لو أنـه فقـد عزيمتـه                      
 فيه الظنون بروحه المتجددة     ولكنه لم يلبث، فى كل مرة، أن فاجأ من ظنوا         . ووهنت قدرته واشتد عجزه   

  .التي أبقت قضيته حية فى أعتى الظروف
ولذلك قد ال يمضي وقت طويل حتى يتحرك الشعب الفلسطيني إلصالح ما أفسدته الفصائل التي سـلمها                 

وال يعنـي  . قضيته، وينتفض الستعادة األمانة التي أودعها بين أيدي قادة ليسوا على مستوى المـسؤولية       
فهي ستكون موجهة ضد االحتالل بامتياز حين تُحيـل         . فاضة الثالثة لن تكون ضد االحتالل     ذلك أن االنت  

من فشلوا في مواجهته إلى االستيداع، وتفرز قادة جدداً قادرين على حفر مجرى التحرر الـوطني مـن                  
  .جديد وإعادة بناء مقومات النضال الفلسطيني

 عن مواجهة االحتالل، وإنما ستكون في قلب هذه         ليست منفصلة " حماس"و" فتح"فاالنتفاضة ضد سلطتي    
المواجهة بمقدار ما تصلح ما أفسدته هاتان السلطتان اللتان تركتا األبواب مشرعة للعدو الحقيقي ليقـتحم                
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ويقتل ويعتقل كما يشاء، بينما كل منهما معنية فقط بتوطيد أركانها وضمان أمنها ومنع أي تحرك شعبي                 
  .معارض لها في منطقتها

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
  أم دور مصر؟" حماس"خنق  .٤٩

  زهير قصيباتي
" مكـسب اسـتراتيجي   "لم يبالغ وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك في وصفه العالقات مع مصر بأنها              

  .للدولة العبرية، بل بالغ في محاولة ابتزاز القرار المصري بتواطؤ اميركي، ال يدهش احداً
قاله باراك قبل لقائه الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ امس، انـه أوحـى بمحاولـة                 المدهش في ما    

حول ادعاء تسهيل تهريب األسلحة الـى       " التهكمات"الحتواء غضب القاهرة من االتهامات اإلسرائيلية و        
تواطـؤ مـع    "والتهريب مفهومه في المعجم السياسي اإلسرائيلي       ... في قطاع غزة، عبر سيناء    " حماس"
  ".هاب حماسإر

فانقلبت الى استفزاز آخر لمصر، ما أن كرر باراك امـام الـرئيس مبـارك تلـك                 " التهدئة"أما محاولة   
 أميركي، تنـاغم مـع تلـويح عـضو          –االتهامات، فبدا كمن يوجه إنذاراً مبطناً، على ايقاع اسرائيلي          

ات األميركيـة لمـصر     الكونغرس السناتور أرلن سبكتر من القدس المحتلة امس بربط مصير المـساعد           
، وهكذا يتحرك اللـوبي المخلـص       "ال يمكن التسامح معه   "فاألمر  . بمسألة التهريب عبر األنفاق الى غزة     

إلسرائيل في الكونغرس لتشديد الضغوط على القاهرة وإحراجها إلخراجها من دور إقليمي مـا زالـت                
خراج جميع الفلـسطينيين مـن مـأزق         اإلسرائيلي، وفي إ   –الحاجة إليه ملحة، على المسار الفلسطيني       

  ".انقالب غزة"
وإحراج مصر لم يعد مستغرباً، كلما الحت بوادر لتحريك ذلك الدور، بما ينقل كفة الضغوط الى الدولـة              
العبرية من اجل العودة الى إحياء مسار المفاوضات، وتغليب لغة الحوار لمحاصرة تيارات اليأس التـي                

وليس سراً ان القاهرة تشكو نيات خبيثـة تواجههـا فـي شـكل              . رهابهتتغذى بالتطرف اإلسرائيلي وإ   
، فتخبو فجأة اصوات استفزاز داخل الكونغرس، تدعي الحرص على سجل حقوق اإلنسان فـي               "موسمي"

ولم يعد يدهش احداً أن األصوات ذاتها تختفي حين         . المساعدات األميركية " سالح"مصر، ثم تعلو ومعها     
ائيلية سيارات في شوارع غزة بالصواريخ، أو حتى حين تشدد حكومـة ايهـود              تطارد الطائرات اإلسر  

  .أولمرت حصارها للقطاع، فتشدد حزام البؤس والفقر على الفلسطينيين
اإلسرائيلية في مواجهة الغضب المصري من محاوالت االبتزاز تبدو اختبـاراً           " الشكوك"األكيد ان ازمة    

نبين، واألكيد ايضاً ان باراك لم يسمع في شرم الشيخ مـا يرضـي              آخر صعباً لمسيرة العالقات بين الجا     
مطالبه، ومحاولة حكومة أولمرت تبديد ذلك الزخم الذي ُأعطي للمسار الفلسطيني التفاوضي في مـؤتمر               

، فجاء الرد المصري ان القضية األساس هي القلق         "أسلحة األنفاق "طرح الوزير   . انابوليس، ولو محدوداً  
اإلنجاز الوحيد الذي تحقق في انابوليس، عبر السعي الى خنـق مـشروع الدولـة               " فخط"من احتمال   

  .الفلسطينية بحزام االستيطان
الى الرئيس  " التهريب"وواضح بلغة الديبلوماسية، ان ذهاب باراك الى شرم الشيخ لنقل رسالة شكوى من              

" تقصيرها"ى القاهرة، ممتعضة من     المصري، يداني الوقاحة، بعد سيل االتهامات التي وجهتها إسرائيل ال         
مع مصر  " حسم الخالفات "وما كالم وزير الدفاع عن ضرورة       . في منع وصول األسلحة الى قطاع غزة      

سوى فتيل آخر لتكريس األزمة بين الجانبين، والتي تحولت تراشقاً يذكّر بمرحلة انقطـاع االتـصاالت                
 احتجاجـاً علـى     ٢٢/١١/٢٠٠٠من تل أبيـب فـي       بينهما، إثر استدعاء القاهرة السفير محمد بسيوني        

  .الممارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين
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الحملة "وال يعني ما أعلنه وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط قبل لقاء شرم الشيخ، عن التآمر بين                  
األميركي على مـدى شـهور، سـوى رسـالة          " مواقف دوائر في الكونغرس   "على بالده و    " اإلسرائيلية

لألولى ألن المصريين احتملوا كثيراً محاوالت لي ذراع القاهرة بفرض          . مزدوجة الى واشنطن وتل أبيب    
وهي ايضاً رسـالة    . شروط تصادر قرارهم بالكامل إذا رغبوا في تمرير الكونغرس المساعدات السنوية          

مرت، وال تنخـدع    تحذير الى الدولة العبرية، بأن مصر ال تنتظر شهادات حسن سلوك من باراك أو أول              
بكلمات إطراء لتصدق ان نياتهما حسنة بعد أنابوليس، وأن سرطان االستيطان لن يئد مجـدداً مـشروع                 

  .الدولة الفلسطينية
بعد أنابوليس، األولويات اإلسرائيلية لم تتبدل، والوعود بوقف بناء المستوطنات مجرد كذب، فـي الليـل       

في قطاع غزة، الى محاصـرة مـسار        " حماس"يته تتجاوز خنق    الدولة العبرية فأولو  " أمن"أما  . والنهار
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في الضفة، لتتبخر وعود الرئيس جورج بوش، على ضفاف خريطـة               

  .الطريق
  .وهي بالتأكيد محاولة جديدة لخنق الدور المصري بابتزازه، ودائماً للتفرد بالفلسطينيين... 

  ٢٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  واالبتزاز االسرائيلي لمصرالعرب  .٥٠

  عبد الباري عطوان
تحتل اسرائيل وحكوماتها المكانة األبرز في مدرسة االبتزاز السياسي عالميا، بل انها اصبحت جامعة في               

  .حد ذاتها يتخرج منها الخبراء والسياسيون، ينشرون عصارة خبراتهم في مختلف انحاء العالم
عداه، انه يستند الى ادوات جبارة، مثل البيت االبـيض والكـونغرس   الفرق بين االبتزاز االسرائيلي وما    

وجماعـات ضـغط    ) المحرقة(ة العالمية، وعقدة الهولوكوست     يوصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المال    
  .يهودية منتشرة في مختلف انحاء العالم

قطاع غزة، بحيث فشلت    اسرائيل تواجه معضلة كبري تتمثل في تصاعد المقاومة الفلسطينية انطالقا من            
ها اعتبارا من سياسة االغتياالت والتوغالت، وانتهاء بالحصار التجويعي الذي          يكل ادواتها في القضاء عل    

يشمل قطع الماء والكهرباء والوقود واألدوية، وهي تحاول تصدير فشلها هذا الى الحكومـة المـصرية،                
 امنها، والنجاح حيث فشلت هـي، اي منـع          وتطالبها بأن تتحول الى شرطي يعمل من اجل الحفاظ على         

  .تهريب االسلحة عبر انفاق رفح الحدودية
منذ االنسحاب االسرائيلي األحادي الجانب من قطاع غزة تقليـصا للخـسائر البـشرية فـي صـفوف                  
المستوطنين والجنود بفعل عمليات المقاومة، والضغوط االسرائيلية على مصر لم تتوقف مطلقا من اجل              

نع التهريب، والدخول في حرب معلنة مع فصائل المقاومة، والمشاركة فـي عمليـات خنـق                التدخل لم 
وتجويع مليون ونصف مليون فلسطيني من ابناء قطاع غزة يعتبرون في حكم القانون الدولي واالخالقي               

  .مسؤولية مصرية صرفة الن هذا القطاع كان خاضعا لالدارة المصرية يوم احتالله
 االسرائيلية المباشرة في اعطاء ثمارها المأمولة لجأت الحكومة االسرائيلية وبكـل            عندما فشلت الضغوط  

وقاحة الى اللوبي التابع لها في الواليات المتحدة الستصدار قرار عن الكونغرس باقتطاع مئـة مليـون                 
بـذل  ة االمريكية لمصر البالغة ملياري دوالر سنويا عقابا لها علـى عـدم              يدوالر من المساعدات المال   

  .الجهود الكافية لتدمير االنفاق، ومنع تهريب االسلحة، والتهديد بتخفيضات اخري في المستقبل
ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي حمل الى الرئيس حسني مبارك وثائق واشرطة فيديو تبين تعـاون                

ن الحكومـة   بعض ضباط االمن على الحدود في عمليات تهريب االسلحة، وهي وثائق واشرطة ال تـدي              
المصرية، بل تعزز مكانتها داخليا وعربيا، وتؤكد لكل منتقدي النظام المصري انه نظام بدأ يستعيد دور                

  .مصر، ويتبع سياسات تخدم مصالحها، وليس مصالح الدولة االسرائيلية
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  ہہہ
مة، باراك ينسي ان قوات االمن المصرية المرابطة على الحدود مع قطاع غزة، هي قوات عربية ومـسل                

ة من الوطنية، فكيف يتوقع باراك ان يتعاطف يهـود          يوتنتمي الى مؤسسة امنية مصرية على درجة عال       
في الواليات المتحدة واوروبا مع اسرائيل وينخطرون في خدمتها، ويهاجرون الـى فلـسطين المحتلـة                

الـصلوات  لالنخراط في جيشها دفاعا عنها، بينما يتوقع العكس تماما من جندي مصري مؤمن يـصلي                
الخمس في اوقاتها، ويري بعينيه المجازر التي ترتكبها الدبابات والصواريخ االسرائيلية، وبـصفة شـبه               
يومية في حق اشقاء له عزل من اي سالح ويواجهون حصارا ليس له مثيل في التـاريخ منـذ حـصار                    

  نابليون لعكا؟
ونغرس االمريكي لها هو تبن واضح له، بل        المطالب االسرائيلية هذه هي ابشع انواع االبتزاز، وتأييد الك        

هو ارهاب لدولة حليفة قدمت للواليات المتحدة وحكوماتها المتعاقبة على مدي عشرين عاما الكثير مـن                
  .الخدمات التي ال تستحقها

مصر تعاونت بقدر استطاعتها في هذا الميدان ودمرت اكثر من مئة وثمانين نفقا في الـسنوات الـثالث                  
 تصريحات الرئيس مبارك عشية انعقاد مؤتمر انابوليس، باالضافة الى ضبط اطنان مـن              الماضية حسب 

  المتفجرات واألسلحة، فماذا يمكن ان تفعل اكثر من ذلك؟
فاالنفاق هذه ليست اختراعا جديدا ظهر الى السطح في العام الماضي، وبعد انسحاب القوات االسـرائيلية              

 اثناء فترة االحتالل، وكانت اجمل اختراع هندسي فـي تـاريخ            الشكلي من قطاع غزة، بل بلغت ذروتها      
المقاومات العربية والعالمية، من قبل اناس بسطاء محاصرين ومجوعين، لم يدخلوا اي كليات او مدارس               

والسؤال هو اذا كانت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة، واسلحتها الهندسية، وخبراتها التكنولوجية           . هندسية
دا، وطائراتها من كل االنواع واالشكال، قد عجزت عن تدمير هذه االنفاق بشكل نهائي، فهـل                العالىة ج 

 شرطيا مصريا، يحملون بنادق صدئة ويتقاضون راتبا شهريا         ٧٥٠من المتوقع ان ينجح في هذه المهمة        
ـ                 اردة متواضعا جدا بالكاد يسد رمق اسرهم، ويتنقلون بسيارات قديمة متهالكة من مخلفـات الحـرب الب

  تتعطل في معظم الوقت، وال تسير اال نادرا؟
باراك يعرف جيدا ان اكبر مصدر لتهريب االسلحة الى فصائل المقاومة هو اسرائيل نفـسها، ومعظـم                 

  .االسلحة المعروضة في السوق السوداء هي اسرائيلية مسروقة من مستودعات الجيش االسرائيلي نفسه
اكبر شعب يضم النسبة االعلى من الفاسدين في التـاريخ هـم            الراحل ياسر عرفات قال لي شخصيا ان        

االسرائيليون، واضاف انه يستطيع شراء اكبر ضابط اسرائيلي بالمال، وتمكن من تهريب اسلحة وبـشر               
والمرحوم عرفـات، وانـا     . بكل الطرق والوسائل من خالل رشوة اسرائيليين ضباطا كانوا ام سياسيين          

  .ة توظيف المال وشراء ذمم الفاسديناشهد، هو اكبر خبير في كيفي
مصر يجب ان ترفض هذا االبتزاز االسرائيلي، وان تتمسك برفضها هذا وتصمد، حتـي لـو هـددت                  
الحكومة االمريكية بتخفيض المساعدات المالىة او حتي وقفها، فامريكا نفسها بحاجة الـى مـصر اآلن                

عراق وانهيار االخري في افغانستان، حيـث       اكثر من حاجتها الى اسرائيل في ظل فشل مشاريعها في ال          
  .ينفض الحلفاء من حولها ويسحبون قواتهم الواحد تلو اآلخر

الحكومة المصرية يجب ان تلقن باراك وكل المسؤولين االسرائيليين االخرين، وخاصة السيدة المتنمـرة              
دولية، كأن تقول لهم توقفوا     تسيبي ليفني، درسا في احترام سيادة الدول االخري، والقوانين والمعاهدات ال          

اوال عن اقامة المستوطنات وتوسيع ما هو قائم منها على ارض عربية، والتزموا بتعهداتكم اوال بمقتضي                
  .خارطة الطريق وتفاهمات انابوليس ثم تعالوا تحدثوا معنا عن التهريب او غيره

رفح من جانـب واحـد، وكـسر        الرد المصري على هذا االبتزاز االسرائيلي يجب ان يكون بفتح معبر            
الحصار التجويعي المذل عن مليون ونصف مليون عربي ومسلم، مثلما فعلت عندما فتحته رغمـا عـن                 

  .اسرائيل، للسماح بسفر الحجاج ألداء الفرائض في سابقة يجب ان تتكرر
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الحكومات العربية، وخاصة حكومات دول الخليج وليبيا والجزائر يجب ان تقـف الـى جانـب مـصر                  
تساندها، وتدعم موقفها في مواجهة هذا االبتزاز، بتعويضها عن اي تخفيض في المساعدات االمريكية،              و

  .خاصة ان جيوبها باتت منتفخة من عوائد نفطية لم تعد تعرف كيف تتصرف بها من ضخامتها
، واكثر من العيب ان تواجه مصر او اي دولة عربية اخري هذا االبتزاز المالى االمريكي ـ االسرائيلي 

فمصر وقفت مع جميع هذه     . من ستمئة مليار دوالر تدخل خزائن الدول النفطية، والخليجية بالذات سنويا          
  .الدول في مواجهة كل المحن، ولوالها لما تحررت الكويت

  ٢٦/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  لماذا النشاط االستيطاني المحموم خالل المفاوضات؟ ....آخر القول .٥١

  ليلعدنان سليم أبو ه
في سياق حديث له أمام بعض قادة حركة فتح ومعلقا على إعالن دولة العدو عن رصد ميزانيـة كبيـرة                   
لالستيطان في العام المقبل تساءل محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن سبب النشاط االسـتيطاني               

 الوضع النهائي،   الذي وصف بالمحموم وأبدى استغراب وتعجب من التزامن بينه وبين انطالق مفاوضات           
ال نـستطيع أن نوقـف المفاوضـات        :  فقد قال  - سالم فياض    -أما رئيس وزراء حكومته في رام اهللا        

:  فقد قال  - أحمد قريع    -وأما رئيس وفدهم المفاوض     . وسوف نستمر في المطالبة بالضغط على إسرائيل      
ن، وأما من يوصف بكبيـر      إسرائيل هي التي يجب أن توقف المفاوضات إذا كانت ستستمر في االستيطا           

 فصرح بأن أمريكا أصبحت بعد أنابوليس على المحك بسبب االستيطان           - صائب عريقات    -مفاوضينيم  
وآخرون متحدثون باسم السلطة أو المفاوضات لم يخرجوا عن         ! وأنه سيرى ما إذا كانت ستسمح به أم ال        

 وكلها تصريحات تلتقي على رفـض       ..هذا المضمون في التزامن بين االستيطان واستئناف المفاوضات       
الربط بين هذا وذاك، وتسقط أي دور للسلطة في منع االستيطان وتلقي بظالل من الخيبة والعجز وتوحي                 

.. ال أعلم، ال نستطيع، ال يمكـن      (بالشرود الذهني لدى هؤالء عندما يصدرون تصريحاتهم بعبارات مثل          
  ..).العالم مسؤول

لماذا اآلن بالذات؟   : ال يعرفون لماذا ينشط االستيطان ؟ ويتساءلون ببراءة       ولكن لنفترض للحظة أن القوم      
ثم لنفترض جدال أنهم يبحثون عن إجابة موضوعية ومنطقية له وأنهم ال يقصدون التهرب من المسؤولية                

 كمـا تقـول     -أو من قبيل التغطية على مؤامرة مقبوضة الثمن ومدبرة في أنا بوليس ومن بعده باريس                
  : فأقول-تحليالت وتؤكده القرائن بعض ال

لقد كان االستيطان ثابتا من ثوابت االستراتيجية الصهيونية على الدوام وفي كل األحوال وقـد اعتبـره                 
 اعتبره أحد أهم ثالثة أسـس تقـوم علىهـا    - بن غوريون -مؤسس دولة العدو وأول رئيس لوزرائها       

كتيك سياسي تحكم مستجدات الحالة الفلسطينية بعد       هذا في حين أن المفاوضات ليست أكثر من ت        .. دولته
قتل عرفات ومحاولة إيجاد قيادة بديلة على المقاس الصهيوني وتوجده ظروف المعادلة األمريكيـة فـي                
المنطقة، فإذا كانت هذه حدود ومكونات الموقف الصهيوني من االستيطان كاستراتيجية ومن المفاوضات             

ها يأتي في سياق محاولة تطويـع الـرأي العـام الفلـسطيني للقبـول               كتكتيك فإن تصاعده بالتزامن مع    
بالمستوطنات القائمة فعليا وإلخراجها من األخذ والرد فيكون العدو قد حسم أحد أهـم وأخطـر ملفـات                  
الوضع النهائي مسبقا، ثم إن العدو يريد كشف انحيـاز وعجـز الوسـيط األمريكـي حتـى ال يتوقـع                     

لية أخرى الكثير منه، وال يعولوا في ممارسة أية ضغوط عليه لتحقيق شيء             الفلسطينيون وربما جهات دو   
ما وإقناعهم بأن السبيل الوحيد أمامهم هو حصرا وفقط القبول بما يتفضل به هذا العدو بمحض إرادتـه                  

  :وهنا يجدر التذكير بأمرين اثنين.. ووفق حدود مشروعه ومصالحه
عدو من مجموع اآليات القرآنية في سياق بيان كيفية التعامـل           حصيلة الصورة المستخلصة لهذا ال    : أولهما

 أهم من كل التحليالت السياسية وتقوم علـى حقيقتـين أساسـيتين             - في نظري    -معه، وهذه الحصيلة    
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أن ال يحسن اتخاذ القرار المصيري عادة وأن طموحاته دائما تتجاوز على حقوق اآلخرين ممـا                : أولهما
البعض يعزو ذلك إلى    .. ويفوت عليه الفرصة في المنعطفات التاريخية الفاصلة      يؤول عليه بعداء الشعوب     

اللعن والغضب والمسكنة التي ضربها اهللا تعالى على هؤالء القوم حتى يوم القيامة في حين يعزو آخرون                 
ذلك إلى ما لحق كتبهم المقدسة من التحريف مما جعل االنحراف متوارثا فيهم من جيل إلى جيل حتـى                   

أنه عدو ال يلتزم بعهد وال ينصاع لواجـب إال بالتهديـد وتحـت ضـغط                : والحقيقة الثانية .. نا هذا يوم
التخويف، وبالتالي فما الذي يجبر من هذا طبعه على التنازل لمفاوض وفي نظره مجرد عاجز متسول ال                 

مة؟ فالتنازل عن   يملك حوال وال طوال وال يمثل إال تيارا داخل تيار ومن حوله محيط من الرفض والمقاو               
االستيطان ألجل مفاوضات هذا حالها ومفاوض هذا شأنه و محض خسارة وتنازل مجـاني ال ضـرورة    

لـم  .. وسيكون انقالبا على المشروع الصهيوني وعلى العقيدة التاريخية وعلى الطبيعة السلوكية له           .. له
ستهجان االسـتيطان والتظـاهر     وإذن فا .. يرده أولمرت ولو أراده ما استطاع ال هو وال أحد ممن سبق           

بالتفاجؤ به إن هو إال ادعاء زائف وضحك قبيح على الذقون واستغفال لقوم سـرهم المكـان وأخـذتهم                   
  ..المناسبة عن النظر في حقائق ما يقال، أو هو وهم ال حقيقة له وبالهة تفتقد ألبجديات الفهم السياسي

 وتحالفاته وتوافقاته الداخلية ال تبحـر عـادة إال فـي            أن انتخابات العدو  : وثاني ما يجب التذكير به هنا     
فإذا أخذنا بعـين االعتبـار أن حكومـة أولمـرت           .. التطرف والدماء والتنكر للقيم اإلنسانية والمجازر     

فاالستيطان إذن و جواز سفرها في الشرعية       .. ومعادالت استمرارها ضعيفة ومتكئة على المتطرفين فيها      
  .االصهيونية وهو شرط بقائه

من هنا فالمشكلة ليست في العدو الذي هذا طبعه وهذه أيديولوجيته ولكن في جماعـة رام اهللا الـذين ال                    
يتوقفون عن اللهاث وراء مفاوضات بال ضوابط وال حدود وال ثوابت، وال توقـف التـدهور والتهويـد                  

ات تتـآمر علـى     والقتل، ويذهبون إلى مفاوضات راعيها الذئب والحكم فيها العدو، ويخوضون مفاوض          
المقاومة وقاعدتها األساسية اإلقرار بالهزيمة والقبول بالفتات، وال يرفضون إنهاء حالة التـشرذم القاتـل       

  ..الذي يذهب الريح ويأتي بكل قبيح ويشوه كل مليح
الصحيح أن جماعة رام اهللا هم الذين على المحك وهم المطالبون باتخاذ موقف من االستيطان               : آخر القول 

وليس مقبوال أن تـستغل     .. ال تتعزز االتهامات بأنهم يقايضون االستيطان بأموال أنابوليس وباريس        حتى  
.. في ذبح الوطن وزيادة التدهور والذهاب إلى المجهول       !! عدم معرفتهم وعدم درايتهم وعدم استطاعتهم     

ته ليـست التحريـر     والصحيح أيضا أن االستيطان والتسوية قطبان متنافران ال يجتمعان إال لدى من غاي            
وذا ما يجب أن تفهم جماعة رام اهللا وأن تفهمه أيضا الفصائل المتحالفة معهـا التـي                 .. وإنهاء االحتالل 

تظن أن باستطاعتها البقاء في الالموقف والتمسح بالمبـادئ الثوريـة واللـواذ باالنتهازيـة كالـشعبية                 
  .والديمقراطية

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  المصرّية بعيون إسرائيلّية" راتيجّيةالمصالح االست" .٥٢

  مهدي السيد
 اإلسرائيلية إلى واجهة االهتمام اإلعالمي في إسرائيل، على خلفيـة الكـالم             -عادت العالقات المصرية    

الذي أدلت به وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، أمام لجنة الخارجية واألمن التابعـة للكنيـست،                
  .على الحدود مع غزة" سيئ وإشكالي"أن السلوك المصري والذي أشارت فيه إلى 

، رون بن يشاي، إلـى الحجـج التـي تـسوقها            "يديعوت أحرونوت "وتطرق معلق الشؤون األمنية في      
المستويات اإلسرائيلية لتبرير السلوك المصري، فأشار إلى أن االعتقاد السائد في إسرائيل، استناداً إلـى               

والسبب الحقيقي،  . تثاقل القوات األمنية المصرية في سيناء ليس مصادفة       "ن  الوقائع على األرض، يفيد بأ    
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 -بحسب مصادر تقدير في إسرائيل، هو أن مصر ببساطة غير مهتمة بحل كامل للنـزاع اإلسـرائيلي                  
  ".الفلسطيني، وأن لديها مصلحة في أن تتواصل إراقة دم إسرائيل في الساحة الغزاوية

إسـرائيل  " استراتيجي يحكم الموقف المصري، ينطلق من أن         -بار اقتصادي   ويلفت يشاي إلى وجود اعت    
وإضافة إلى ذلك، فـإن هـذا       . التي تعيش بسالم مع محيطها، ستحيط مصر اقتصادياً وسياسياً بالغموض         

الوضع من النزاع الدامي يجبر كل األطراف على االستعانة بالخدمات الجيدة لمصر، األمر الذي يزيـد                
  ".الستراتيجية ويمكنها من انتزاع مجموعة من التنازالت والمنافعمكانتها ا

فهـي  : لدى مصر مصلحة استراتيجية أخرى، تملي سياستها المزدوجة تجـاه غـزة           "ويضيف يشاي أن    
حتى ال تخسر المساعدات األميركية؛ فـي       " حماستان"ملتزمة بأن تبدو كمن تكافح عمليات التهريب إلى         

 حماس ضربة شديدة جداً، وذلك لعدم إثارة حركة اإلخوان المـسلمين، التـي              المقابل، ال يفرحها ضرب   
) الرئيس حـسني  (زادت قوتها كثيراً في السنوات األخيرة والتي تمثّل حالياً تهديداً أساسياً على بقاء نظام               

  ".مبارك العلماني وعلى من سيرثه
كافحة التهريب الذي يمثّـل مـصدر       م"الدافع الثالث، بحسب يشاي، هو خوف مصر من بدو سيناء، ألن            

العيش والثراء األساسي للبدو، سيدفعهم لالنتقام عبر تنفيذ عمليات، تؤدي إلى إبعاد السياح مـن أمـاكن                 
لذلك، تعمل القوات األمنية المصرية بشكل ناجع فقط ضد النشاطات البدوية التـي تـشكّل               . االصطياف

تدير عمليات منع التهريب عبر سيناء إلـى القطـاع بتثاقـل            خطراً مباشراً على السياحة، في حين أنها        
  ".وتراٍخ متعمد

  ".عامل الفساد الذي يؤدي دوراً ال يقل أهمية عن الدور السياسي"وال يغفل بن يشاي اإلشارة إلى 
إزاء مجموعة المصالح المصرية هذه، تضعف الفـرض بـأن تـنجح            "ويخلص بن يشاي إلى القول إنه       

وما دامت  . واليات المتحدة بتغيير أساليب العمل على طول محور فيالدلفي بشكل بارز          إسرائيل وحتى ال  
إسرائيل ال تشغّل قواتها لتغيير الوضع من أساسه، فإن عمليات التهريب ستستمر وسيتواصل تعاظم قوة               

  ".حماس
جية التي تحكم   بدوره، تطرق رئيس مجلس األمن القومي السابق، غيورا آيلند، إلى االعتبارات االستراتي           

مصر غير معنية، على المستوى     "، إلى أن    "يديعوت أحرونوت "السلوك المصري، فأشار في مقالة له في        
األول، أن مـصر كانـت      :  الفلسطيني، وذلك لثالثة أسباب    -االستراتيجي، بأن ينتهي النزاع اإلسرائيلي      

يام الستة هي العامل الرئيسي فـي       الهزيمة أمام إسرائيل في حرب األ     . ١٩٦٧زعيمة العالم العربي حتى     
والسبيل إلى العودة لتكون زعيمة العالم العربي تقتضي أن تعود إسرائيل إلـى حجمهـا               . هبوط أهميتها 

لذلك ترى مصر أن كون إسرائيل ضعيفة، ومتعلقة، وبال قدرات          . الطبيعي، ال من الوجهة الجغرافية فقط     
  ".رط إلعادة المجد كما كانعسكرية تهديدية ومهاجمة في الساحة الدولية ش

وأفـضل  . يتمثل في التعرض لضغط أميركي لتقديم إصالحات ديموقراطية       "والدافع الثاني، بحسب آيلند،     
والدافع الثالث هـو أن مـصر       .  الفلسطيني -سبيل لرفض ذلك هو التذرع باستمرار النزاع اإلسرائيلي         

 تصور يقول إن لها إسهاماً حيوياً في حل         تحصل على دعم دولي، وبخاصة من الواليات المتحدة، بسبب        
وعليه، من المهم أن يستمر النزاع لكي تستمر حاجة العالم إلـى تلـك              .  الفلسطيني -النزاع اإلسرائيلي   

  ".الوساطة
ويرى آيلند أن هذه الدوافع تمثّل الخلفية لفهم العجز المصري عن كل ما يتصل بتهريـب الـسالح إلـى      

  .غزة
 المصرية، على   -، في افتتاحيتها، إلى طبيعة العالقات اإلسرائيلية        "هآرتس"يفة  في السياق، تطرقت صح   

خلفية تبادل االتهامات بين الدولتين، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى تعكر صفو العالقات بينهما في مجـال        
  .توجد فيه بالذات مصلحة مشتركة وأساس للتعاون الوثيق
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اع عن الموقف المصري من باب الحـرص علـى أهميـة            لواء الدف " هآرتس"وفي موقف الفت، حملت     
في أراضيها وتنتهج يداً حديديـة      " اإلرهابيين المتطرفين "العالقة معها، مشيرة إلى أن مصر، التي تكافح         

، ال ترغب في تعـاظم الـذراع العـسكرية لهـذه            "حماس"التي تتبع لها    " اإلخوان المسلمين "تجاه حركة   
  .الحركة

تعمل مصر أيضاً على المستوى السياسي؛ كمـا أنهـا تواصـل            " الوقت نفسه    أنه في " هآرتس"وتضيف  
أي مبرر للتحفظات اإلسرائيلية تجاه مـصر       "وال ترى الصحيفة    ". مساعيها لتحرير الجندي جلعاد شاليط    

التي عملت دون هوادة من أجل حث عملية السالم في المنطقة، التي شقت طريق السالم مـع إسـرائيل                   
  ". من ناحيتنابثمن باهظ جداً

مصر ليست دولة عدوة، وال حتى خصماً يجب صفعه على الوجه، بل إنهـا              "وتختم الصحيفة بالقول إن     
  ".جديرة بثقة إسرائيل
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