
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "الجبن "ـ السلطة ب"أركان" القدومي يصف
   بالضفة وغزةرجال أعمال حماس يشغلون مؤسسات تجارية ضخمة: "الشرق األوسط"

  تراتيجية االتحاد األوروبي إلى مجرد أفكارضغوط إسرائيلية تحول وثيقة اس
  "األونروا" وتوافق بغالبية ساحقة على نشاطات ٦٧االمم المتحدة تؤكد حق العودة لنازحي 

 "إسرائيل"القاهرة تكشف عن اتصاالت عربية أمريكية الستئناف التسوية مع 

ـ  "سـرائيلإ "":سـما"مصادر ل
اإلفـراج عـن     تتراجع عـن  

  ىاألضحأسير قبل عيد " ٢٥٠"
  

 ٣ص...

 ٦/١٢/٢٠٠٨١٢٧٨السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٧٨:         العدد       ٦/١٢/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

    :السلطة
 ٤  "الجبن "ـ السلطة ب"أركان" القدومي يصف .٢
 ٤   المدينةأبناءالمالكي يطالب بنشر قوات دولية مسلحة في الخليل لحماية  .٣
 ٥   في الخليل المستوطنينحكومة هنية تحّمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن نتائج اعتداءات  .٤
 ٥  تغلق كافة معابر قطاع غزة التجارية"إسرائيل: "السلطة .٥
 ٥ برلمانات العالم على نصرة الفلسطينيين  عباس تمنى على بري حض:زكي .٦
 ٦ لبنانفي انية تقتضي أن تتغير أحوال الالجئين الفلسطينيين المصلحة الوطنية اللبن: زكي .٧

    
    :المقاومة

 ٦   عربدة المستوطنين دليل على استحالة التعايش مع المحتل: الجهاد .٨
 ٦   الفلسطينيةأبو مرزوق يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية األسبق ويبحث معه األوضاع  .٩
 ٦   بالضفة وغزةرجال أعمال حماس يشغلون مؤسسات تجارية ضخمة: "الشرق األوسط" .١٠
 ٧  الشعبية تدعو للوحدة ورص الصفوف لمقاومة جرائم قطعان المستوطنين .١١
 ٨   ه المستوطنون في الخليل جريمة نكراء تستوجب الردما يقوم ب: نائب عن فتح .١٢
 ٨  الديمقراطية تندد بجرائم المستوطنين في الخليل وتدعو مجلس األمن الدولي للتدخل .١٣
 ٨ التهدئة لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الحصار والتجويع: أبو النجا .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨   تدابير إسرائيلية لمنع المستوطنين من تصعيد العنف بعد أحداث الخليل .١٥
 ٩  لقائمة مرشّحيه الى الكنيست" العمل"ارتياح داخل حزب  .١٦
 ٩   دى قضايا الفساد وتقرر له مواصلة المفاوضات مع السلطةالعليا تبرئ اولمرت من إح .١٧
١٠  باراك يأمر بهدم منزلي مقدسيين قاما بعملية دهس في القدس قبل أشهر .١٨
١٠  الحكومة اإلسرائيلية تدعو الفلسطينيين لعدم االنجرار وراء استفزازات المستوطنين .١٩
١٠   تستغل األزمة المالية لتشجيع الهجرة"اسرائيل" .٢٠
١٠  اإليرانية تقريرين سريين لحلف الناتو عن القوة النووية إعداد شاركت في أبيبتل  .٢١
    

    :األرض، الشعب
١١  في بلعين والمعصرة ونعلين وبرقةر واالستيطان جداال ضدتظاهرات ومسيرات  .٢٢
١١  مواطنا ومسيرات تنديدية في غزة ١٥إصابة : الخليل .٢٣
١١    مشتركون في حصار غزة"إسرائيل"العرب و:خطيب األقصى  .٢٤
١٢  قضية الجدار في محكمة العدل الدوليةحقوقيون يطالبون بمتابعة .٢٥
   

   : األردن
١٢   ينظم مسيرتين لنصرة قطاع غزة في عمان واربد"العمل االسالمي" .٢٦
   

   :لبنان
١٢  في مخيم عين الحلوة تحّرم التعّرض للجيش اللبناني"عصبة األنصار" .٢٧
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   :ي، إسالميعرب
١٣  "إسرائيل"القاهرة تكشف عن اتصاالت عربية أمريكية الستئناف التسوية مع  .٢٨
١٣  "مصّرون على نصرة شعب محاصر حتى لو اعتقل أعضاؤنا جميعاً: "اإلخوان المسلمون .٢٩
١٣   الحماية الدولية للشعب الفلسطينيمصر تطالب بتوفير .٣٠
١٤ تحذير اتحاد األطباء العرب من كارثة صحية وشيكة تهدد غزة المحاصرة .٣١
١٤  أطفال طالئع البعث في سورية يعتصمون أمام مقر اليونيسيف في تضامنا مع أطفال غزة .٣٢
   

   :دولي
١٤  ضغوط إسرائيلية تحول وثيقة استراتيجية االتحاد األوروبي إلى مجرد أفكار .٣٣
١٥  "األونروا" وتوافق بغالبية ساحقة على نشاطات ٦٧ المتحدة تؤكد حق العودة لنازحي األمم .٣٤
١٥  ن واإلسرائيليون توصلوا إلى اتفاق غير معلنالمفاوضون الفلسطينيو: بلير .٣٥
١٦  هناك توافق دولي حول التوصل حل الدولتينبوش  .٣٦
١٦  في شوارع الضفة  تدين أعمال المستوطنيناألمم المتّحدة .٣٧
١٦  القطاع غير كافية والوضع بالغ السوءالشاحنات التي دخلت : األونروا .٣٨
١٦   آالف لعبة من أطفال الدنمارك ألطفال المخيمات٥ .٣٩

   
    :مختارات

١٧   عاما١٥ًالبطالة في الواليات المتحدة تبلغ أعلى مستوى لها منذ  .٤٠
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  ياسر الزعاترة... خليل الرحمن والمستوطنون .٤١
١٨  نقوال ناصر... جائزة فلسطينية إعالمية لالحتالل .٤٢
٢٠  جهاد السعدي... ما ال ترغب حماس قوله للنظام المصري .٤٣
٢٢ ماجد الشّيخ... الّسالم اإلقتصادينتانياهو وأكاذيب  .٤٤
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  أسير قبل عيد االضحي" ٢٥٠"اإلفراج عن   تتراجع عن"سرائيلإ "":سما" لـمصادر .١

كشفت مصادر فلسطينية حسنة االطالع اليوم  النقاب عن رسالة قامت الحكومـة   : حكمت يوسف-غزة 
قبل يومين بإرسالها إلي بعض الجهات في السلطة الفلسطينية تؤكد فيها عدم رغبة تل أبيـب                اإلسرائيلية  

 .أسيرا فلسطينيا قبيل عيد االضحي المبارك" ٢٥٠"في اإلفراج عن 
ان الرسـالة توضـح ان الحكومـة اإلسـرائيلية     ) سما (وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمراسل   

 ضغوطات كبيرة جعلته يجري مـشاورات       ى أيهود اولمرت تعرض ال    وبالتحديد رئيس الوزراء المستقيل   
داخل أعضاء الحكومة اإلسرائيلية لمراجعة القرار الذي اتخذه وتعهد به للرئيس الفلسطيني محمود عباس              

 .اسيرا فلسطينيا" ٢٥٠"خالل لقائمها األخير في القدس المحتلة القاضي باالفراج عن 
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 فلسطينيين طالما   ىل الرسالة ان اسرائيل ال تنوي االفراج عن اسر        واوضحت المصادر انه تبين من خال     
متجمدة وال حراك فيها عالوه علـى ان  " جلعاد شاليط"بقيت قضية الجندي االسرائيلي المختطف في غزة   

 .الوضع في الداخل االسرائيلي غير صالح التخاذ مثل هذه القرارات
   ٦/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
  "الجبن "ـ السلطة ب"أركان" القدومي يصف .٢

اتهم رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القـدومي، أمـس، أركـان              : )آي.بي.يو(
في فـرض عقـاب     " إسرائيل"السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بالمشاركة بصمتها في استمرار          

 ـلطة في بيان وزعه، أمس، ب     ولم يتردد القدومي في وصف أركان الس      . جماعي ضد الشعب الفلسطيني   
، ينطبـق   "وتلك خديعة الطبـع اللئـيم     .. .يرى الجبناء أن العجز عقل    "، معتبراً أن قول المتنبي      "الجبناء"

  .عليهم
لقد تكشفت المخططـات    "وقال القدومي، في إشارة إلى هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل،            

لوذ أركان السلطة الفلسطينية بالصمت، كأنهم يشاركون العـدو         الهادفة إلى تركيع شعب فلسطين، بينما ي      
  ".المحتل فرض عقاب جماعي على شعبنا

رجال "وأهاب القدومي في بيانه الذي ضمنه صفته كأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بمن وصفهم                
 الذين يتعرضون   فلسطين المخلصين من قوات األمن، التصدي ببسالة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني           

  ".إلرهاب دولة االحتالل اإلسرائيلي
كما ناشد األمة العربية واإلسالمية التحرك لوقف الزحف االستعماري الصهيوني، ودعا المجتمع الـدولي       

  . إلى اتخاذ موقف حازم لردع اإلرهاب الصهيوني
  ٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   المدينةأبناءة  يطالب بنشر قوات دولية مسلحة في الخليل لحمايالمالكي .٣

 وزير الخارجية في السلطة      أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
 الفلسطينية،  األراضي ممثلي البعثات الديبلوماسية العاملة في       أمس رياض المالكي استدعى     .الفلسطينية د 

 دولهم لدعم المطلب الفلـسطيني بـإخراج        ىإل على اعتداءات المستوطنين، مطالباً بنقل رسائل        وأطلعهم
لقـد طفـح   : "وقال .المستوطنين من مدينة الخليل، وتوفير قوات دولية لحماية الفلسطينيين من اعتداءاتهم     

 أو يكون طرفاً في حماية الشعب الفلـسطيني،         أن المجتمع الدولي خيارين ال ثالث لهما، إما         وأمامالكيل،  
المستوطنون يحتلون شوارع الضفة، وكل ما يفعلـه        : "وأضاف". تدين عليه  يكون طرفاً في حماية المع     أن

  ". هو توفير الحماية لهماإلسرائيليالجيش 
وطالبت السلطة بسحب المستوطنين من الخليل، ومحاكمة المستوطنين المتورطين في االعتداءات علـى             

 قـوات   إخـراج  بمحاولـة    "رائيلإس"واتهم  . الفلسطينيين مثل مهاجمة مواطنين وحرق بيوتهم وممتلكاتهم      
  .األمنية الفلسطينية من مدينة الخليل إلفشال خطتها األمن

 أن  الـرؤوف أرنـاؤوط     عبد ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية،   وأضافت  
، فإما أن يـوفروا الحمايـة للـشعب         "لن نقبل بمجتمع دولي خجول جبان أعمى وأصم       " إننا    قال المالكي

إننا إن حملنا السالح قتلونا، وإن لـم        : وأضاف". الفلسطيني األعزل أو يعلنوا صراحة أنهم مع االحتالل       
  .، ومن ثم يجب التوقف عن التنديد وخيارنا هو الصمود والمقاومةنحمله قتلونا أيضاً
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  ليل في الخ  هنية تحّمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن نتائج اعتداءات المستوطنينحكومة .٤
كـذلك   . الكاملة عما يحدث في الخليل     "إسرائيل المسؤولية "لت الحكومة المقالة    حّم:  أشرف الهور  -غزة  

، الذي تجريه السلطة الفلسطينية     "التنسيق األمني "انتقد طاهر النونو المتحدث باسمها في تصريح صحافي         
ثالثية والرباعية التي يشكلها أمـن      إن كل غرف التنسيق األمني مع العدو واللجان ال        " ، وقال "إسرائيل"مع  

القـرار األمنـي    "أن، معتبـراً  "المقاطعة تهدف إلى تحقيق أمن واحد وهو أمن االحـتالل ومـستوطنيه   
وأكد النونو على حق الفلسطينيين في       ".سرائيلياً بامتياز إ أمريكياً   وإنماوالسياسي في الضفة ليس فلسطينيا      

 وقال النونـو منتقـداً      ."احة والعمل على وقف العدوان بشتى الطرق      بكل الوسائل المت  "الدفاع عن أنفسهم    
 يظهروا لنا كيفية اسـتفادتهم مـن جهـودهم        أن األمني التنسيق   أبطالندعو  "مسؤولي السلطة في الضفة     

  ".الكبيرة في التنسيق مع العدو ألعوام طوال في حماية المواطنين
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والمؤسسات      ودعا في الوقت ذاته الدول العربية واإلسالمية و       

  ".االضطالع بمسؤولياتهم لوقف جرائم الحرب التي يقوم بها المستوطنون"الدولية لـ 
  ٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  تغلق كافة معابر قطاع غزة التجارية"إسرائيل: "السلطة .٥

ال البضائع لقطاع غزة إن الجانب اإلسرائيلي       قال رائد فتوح رئيس لجنة التنسيق إلدخ      .): أ.ب.د( –غزة  
وأشار فتوح في تصريحات للصحفيين      .أبلغ الجانب الفلسطيني بأن كافة معابر القطاع التجارية قد أغلقت         

في غزة إلى أن السلطات اإلسرائيلية كانت سمحت أمس األول بفتح ثالثة معابر جزئيا، وهي كرم أبـو                  
 شاحنة محملة بالمواد الغذائيـة      ٣٥أنه سمح عبر هذه المعابر بإدخال       وذكر  . سالم وناحل عوز والمنطار   

 ألف لتر من السوالر     ٣٩٤ شاحنة محملة بالقمح واألعالف إلى جانب دخول نحو          ٣٠والطبية وما يقارب    
 .الصناعي لمحطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ عدة أسابيع

ع غزة التجارية بعد أن كانت سمحت بفتح ثالثة         أعادت أمس إغالق كافة معابر قطا     قد  " إسرائيل"وكانت  
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن كافة معابر قطاع غزة ستغلق بدعوى الرد على سـقوط               . منها جزئياً 

  .عدد من الصواريخ محلية الصنع على المواقع اإلسرائيلية المحاذية للقطاع
  ٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
 مانات العالم على نصرة الفلسطينيينبرل  عباس تمنى على بري حض:زكي .٦

 نبيـه    اللبنـاني  ، رئيس مجلس النـواب     أمس ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي       زار  
 الرئيس نبيه بري تتعلق بالحركة الـسياسية        إلىنقلنا رسالة من الرئيس محمود عباس       : بري، وقال زكي  

 اإلسـرائيليين ، والهجمات المتواصلة من المـستوطنين       الفلسطينية وآخر التطورات في األراضي المحتلة     
 يكون هناك موقف عربي على صعيد االتحاد البرلمـاني          أنوأيضاً الحصار الظالم على غزة، وضرورة       

 المخيمـات فـي     أوضاعتحدثنا أيضاً عن    : أضافو. العربي والبرلمان لدولي انتصاراً لشعبنا الفلسطيني     
على اهتمامه المتواصل سواء برأب الصدع الفلسطيني وتوحيد الموقف         لبنان وقدمنا الشكر للرئيس بري      

 إطـار  اللبناني فـي     لألمنالفلسطيني في لبنان، كي يكون موقفاً قادراً على اقتالع كل من يفكر باإلساءة              
 . المخيمات الفلسطينية

 السفارة، وهي   إلىسطيني  قدمنا له التحية والتقدير والتثمين العالي لجهده برفع مستوى التمثيل الفل          : وتابع
 .  األبد مقولة أن الفلسطينيين يمكن أن يوطنوا في لبنانإلىفكرة حسمت 

  ٦/١٢/٢٠٠٨السفير، 
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   لبنانفي المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي أن تتغير أحوال الالجئين الفلسطينيين :زكي .٧
فـي  ) نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩ (اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني     " اإلسكوا" أحيت   :سارة مطر 

ممثل منظمة التحرير الفلـسطينية فـي      واعتبر  ،  "اإلسكوا"احتفال رسمي أقيم أمس في بيت األمم المتحدة         
اللقاء دليل على مدى أهمية ومركزية قضية فلسطين ليس لشعبها المعذب فقط بـل              "لبنان عباس زكي أن     

 أن شعب فلسطين في الوطن ما زال يعاني         إلى، مشيراً   "لشعوب المنطقة بأسرها ولألمن والسالم الدوليين     
االحتالل وفي الشتات يعاني البؤس والحرمان، والشرط الالزم يكمن في إنهاء االحتالل بكل ممارسـاته               
التعسفية وهدم جدران الفصل العنصري واالستيطان ووقف كل أشكال العقاب الجماعي، وأولها حـصار              

االنتصار على اإلرهاب وتقديس حرية الشعوب واألفراد ال معنـى لهـا             "وأكد أن  ".أبناء شعبنا في غزة   
طالما استمرت حياة عشرة ماليين فلسطيني في الوطن والشتات بدون حرية ووطن وحقوق إنسانية كاملة               
ولن يتحقق السالم واألمن إلسرائيل حتى يتحرر الجسد الفلـسطيني مـن االحـتالل وتتحـرر الـروح                  

المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي أن تتغير أحوال       "وأوضح زكي أن     ".صرية والتسلط اإلسرائيلية من العن  
  ".الالجئين الفلسطينيين على أرض لبنان

  ٦/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 
  
  عربدة المستوطنين دليل على استحالة التعايش مع المحتل : الجهاد .٨

ـ          : وكاالت-غزة صريحات صـحفية الـسلطة   طالب الشيخ نافذ عزام، القيادي في حركة الجهـاد فـي ت
الفلسطينية بوقف مسيرة التفاوض مع االحتالل فورا، على اعتبار أن ما جرى ويجري في الخليل يعري                

واعتبر الـشيخ    .تلك المسيرة، ال سيما وأن كل المؤسسة الرسمية الصهيونية متورطة في هذه المجريات            
تل واستحالة التطبيـع مـع هـذا الكيـان،          عزام عربدة المستوطنين دليال على استحالة التعايش مع المح        

 .وترسيخا لوهن مسيرة التسوية معه
  ٦/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 

  
  أبو مرزوق يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية األسبق ويبحث معه األوضاع الفلسطينية  .٩

نائب رئيس المكتـب    : استقبل الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار وفدا من حركة حماس ضم             
اسي موسى ابو مرزوق وممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان في زيارة خاصة تـم خاللهـا                  السي

 .مناقشة االوضاع على الساحتين اللبنانية والفلسطينية
  ٦/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 

  
  بالضفة وغزةرجال أعمال حماس يشغلون مؤسسات تجارية ضخمة: " األوسطالشرق" .١٠

 الذين )في الضفة الغربية(ان بعض رجال اعمال حماس " "سطالشرق االو" مصادر لـتقال: رام اهللا
الشرق "وذكرت مصادر أمنية لـ". اعتقلتهم السلطة اعترفوا بأنهم يديرون مؤسسات بماليين الدوالرات

". ان جمعيات ومؤسسات بعضها تعليمي كانت تمول شراء أسلحة لحماس وتدعم بنيتها التحتية" "االوسط
وهي شبكة ". دولة مؤسسات"ان الحركة تملك فعال " الشرق االوسط" لـواكد مصدر قريب من حماس

  . مترابطة وقوية تدعم بعضها بعضا
ومنذ سنين، تسعى اسرائيل لضرب هذا النظام، بل انها حرضت السلطة على شن المزيد من الهجمات 

اإلدارة وكان رئيس ما يعرف ب. ضد مؤسسات تابعة لحماس او يشتبه بانها على صالت مع الحركة
ان على السلطة الفلسطينية ان تدرك ان حماس تدير "قال " يوأف مردخاي"المدنية في الضفة الغربية، 

ان البنية التحتية المدنية "مضيفا، ". حكومة خاصة بها داخل الحكومة الفلسطينية منذ سنين طويلة
ان الحركة تشغل اموال  ""الشرق االوسط"وقالت مصادر لـ". الحمساوية تعتبر اساس بنيتها العسكرية
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طائلة وكبيرة في السوق، عن طريق اشخاص ورجال اعمال محسوبين على حماس، وغالبا ما تصنع 
وبحسب المعلومات فان . حماس هؤالء رجال االعمال، عبر تمويلها لهم بمبالغ طائلة الفتتاح مشروع ما

الحقيقة، انها مؤسسات حماس في "، وقال المصدر، "هذه المؤسسات تعتبر بعد نجاحها ملكا حماس
لهزات "وبحسب المصادر، فان الحركة فعال تعرضت ". ويديرها رجال اعمال حتى ال ينكشف األمر

وقال احد ابناء . في الضفة الغربية، بعد سقوط شبكات مالية مؤخرا بفعل تحقيقات السلطة" اقتصادية
طع الدخل الشهري الذي كانت تؤمنه الوضع أصبح صعبا جدا، ينق" "الشرق االوسط"لـ" شهداء حماس"

 ".لنا الحركة لعدة شهور، وكل حساباتنا اصبحت مراقبة
وتتهم حماس هذه البنوك انها تتعاون مع السلطة، . وتراقب السلطة حسابات انصار حماس في البنوك

وقال احد التجار ". مشبوهة"وتستدعي السلطة كل من يشتبه بان حوالة مالية وصلته من مصادر 
استدعوني قبل ايام لسؤالي عن شيكات صادرة وواردة، لكن هذا مجال عملي ولم " "الشرق االوسط"لـ

 ".يصلوا لشيء
لكن الرئيس ". في الغالب ال تنجح السلطة بإثبات ان حماس تقوم بغسيل اموال"وقالت المصادر 

وقالت المصادر . الالفلسطيني نفسه قال ان كثيرا من المعتقلين في سجون السلطة يقومون بغسيل أمو
 ".بالعادة يتم اخفاء مصدر التمويل االول، اي النشأة، بأي ذريعة لكن كثيرين اعترفوا مؤخرا"

اخرى، في تحويل األموال بدل البنوك، واستخدمت صيارفة في الضفة الغربية، " حيل"ولجأت حماس الى 
رائيلي، قد شن حملة واسعة، وكان الجيش االس. وبحسب المصادر بعضهم اعترف بإدخال اموال لحماس

، العتقال صيارفة قبل شهور، وأغلق عددا من محالت الصرافة، وصادر "البدلة الشخصية"تحت اسم 
وقال انه وضع يده على وثائق هامة ).  الف دوالر٨٥٠حوالي ( ماليين شيكل ٣مبالغ مالية تصل الى 

تي من منظمات خارج البالد الى حساب وقالت اسرائيل، ان االموال تأ.  صرافا١٤خالل تفتيش منازل 
صيارفة عرب ومن ثم الى حساب الصيارفة الفلسطينيين، من دون رقابة السلطة الفلسطينية، ومن ثم 

 .تنتقل الى ناشطي التنظيمات الفلسطينية، لشراء اسلحة وعتاد لتنفيذ عمليات
التي كانت " صالح الخيريةاال"وتعترف المصادر ان تمويل حماس ليس داخليا فقط، وقالت ان جمعية 

ائتالف "وهذه الجمعية كان يدعمها " قلب حماس المالي"فروعها منتشرة في الضفة، ثم أغلقت الحقا كانت 
كانت هذه الجمعيات تقيم مدارس وتشتري "وقال المصدر . الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي" الخير

الغ كبيرة، وتقوم بإقراض البعض احيانا أراضي وتمول عائالت وتدعمها، وتوظف ابناء لحماس بمب
العبرية، امس، إن إسرائيل وصلت مؤخراً إلى معطيات مهمة بشأن " هآرتس"وقالت صحيفة ". اخرى

الذي يغذي حركة حماس التي تتشعب مؤسساتها بشكل كبير في الضفة الغربية وفي قطاع " أنبوب المال"
 .غزة وفي الخارج

 ٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   تدعو للوحدة ورص الصفوف لمقاومة جرائم قطعان المستوطنينعبيةالش .١١

مقاومة الجرائم المتواصلة مـن  'دعت الجبهة الشعبية للوحدة ورص الصفوف لـ  :غزة ـ أشرف الهور 
القـدس  '، وقال القيادي في الجبهة عبد العليم دعنا في تصريح تلقت            'قطعان المستوطنين في مدينة الخليل    

إن االعتداءات والجرائم الهمجية التي تحدث في الخليل ليست اعتداءات موسمية بـل             'ه  نسخة من ' العربي
، مشيراً الى ان ما يميزها      'دائمة ومستمرة بدأت منذ بداية بناء أول مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية           

  .هذه المرة ان هذه االعتداءات اتسعت دائرتها بمشاركة آالف المستوطنين
  ٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  ما يقوم به المستوطنون في الخليل جريمة نكراء تستوجب الرد :  عن فتحنائب .١٢
دعا النائب عن كتلة حركة فتح البرلمانية اشرف جمعة في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة : رام اهللا

 هذه أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية للتعاضد والتالحم في مواجهة" قدس برس"منه لـ 
الهجمة الصهيونية، ودعا أبناء قطاع غزة للخروج في مسيرات ضخمة ضد هذه االعتداءات التي قال 

وطالب النائب أشرف جمعة  ".بأنها استباحت الدم الفلسطيني والبيت الفلسطيني والكرامة الفلسطينية
المجتمع الدولي المقاومة الفلسطينية وخاصة كتائب األقصى بالرد على هذه السياسات، كما وناشد 

  .للوقوف أمام مسئولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
  ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   تندد بجرائم المستوطنين في الخليل وتدعو مجلس األمن الدولي للتدخلالديمقراطية .١٣

قال متحدث رسمي باسم الجبهة الديمقراطية، في تصريح مكتوب أصدره اليوم الجمعة :  رام اهللا
إن الدول الكبرى والهيئات الدولية مطالبة بالضغط على : نسخة عنه" قدس برس"، وصلت )٥/١٢(

حكومة االحتالل اإلسرائيلي إللزامها باحترام القوانين الدولية ولجم قطعان المستوطنين الذين يحظون 
ية بمختلف أشكال الدعم والمساندة من حكومتهم ومن جيشه االحتالل وكذلك من معظم الجهات الرسم

وشبه الرسمية اإلسرائيلية، سواء عبر تخصيص الموازنات الهائلة لنشاطات هؤالء، أو عبر الحماية 
المكشوفة العتداءاتهم وعربدتهم، فضال عن العقوبات الجماعية المفروضة على مئات اآلالف من 

اديهم في إرهابهم  المستوطنين وتكافئهم على تم المواطنين الفلسطينيين والتي تساهم في تسهيل اعتداءات
  . المنهجي المنظم

  ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  التهدئة لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الحصار والتجويع :  النجاأبو .١٤

اعتبر القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا أن التهدئة المبرمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية : غزة
للشعب الفلسطيني سوى مزيدا من الحصار والتجويع واإلغالق، وإسرائيل برعاية مصرية لم تجلب 

إن االنقسام كرس العدائية بين صفوف شعبنا الفلسطيني، ودمر "وقال . وصنعت منه شعباً متسوالً
  ".المشروع الوطني، والمستفيد الوحيد من استمرار هذه الحالة المأساوية هو االحتالل اإلسرائيلي

عوته للحوار الوطني الشامل بال شروط، مشيراً إلى أن فتح كانت لديها عدد وجدد القيادي الفتحاوي د 
ولكنها ذهبت للحوار، معتبرا كافة الذرائع التي ذكرتها " حماس"كبير من المعتقلين السياسيين في سجون 

حرير ودعا أبو النجا إلى إجراء انتخابات لمنظمة الت. واعتذارها عن الحوار وتعطيله بأنها واهية" حماس"
الفلسطينية بانتخاب مجلس وطني جديد على أساس التمثيل النسبي الكامل، باعتبارها إطارا يضم الجميع، 

  .وممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني
  ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   لمنع المستوطنين من تصعيد العنف بعد أحداث الخليلإسرائيليةتدابير  .١٥

اتخذت السلطات االسرائيلية استعدادات أمس لمواجهة أي تصعيد         :ا ف ب  ، جمال جمال  -القدس المحتلة   
في اعمال العنف قد يقدم عليه المستوطنون ضد الفلسطينيين بعد اخالء منزل بالقوة في الخليل في الضفة                 

ونشرت تعزيزات لهذا الغرض في الخليل حيث عجزت قوات االمن امـس األول عـن               . الغربية المحتلة 
  .ها الفلسطينيون لساعاتمنع تجاوزات تعرض ل

وشددت الشرطة االسرائيلية من االجراءات االمنية في محيط البلدة القديمة في القدس وخاصة في منطقة               
وفرضت سلطات االحـتالل    . المسجد االقصى المبارك تحسبا لخروج المصلين عقب الصالة بتظاهرات        
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بلدة القديمة ووضعت الحواجز العـسكرية      اجراءات أمنية مشددة اغلقت بموجبها الشوراع المؤدية الى ال        
 ٤٥على مداخل البلدة وقامت بالتدقيق بهويات المصلين ومنعت جميع الشبان الذين تقل اعمـارهم عـن                 

  .عاماً من دخول القدس 
  ٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  لقائمة مرشّحيه الى الكنيست" العمل" داخل حزب ارتياح .١٦

اول من " العمل" المرشحين للكنيست المقبل التي اختارها حزب أعادت قائمة:  أسعد تلحمي- الناصرة 
أمس، االبتسامة على وجوه زعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك وقادته، إذ تبددت مخاوفهم من أن 
تسفر االنتخابات الداخلية عن إقصاء شخصيات رفيعة عن أماكن مضمونة، خصوصاً في ظل 

  . الحصول على عشرة مقاعد برلمانية ال أكثراستطالعات الرأي التي تتنبأ للحزب
وفي الواقع لم تحمل النتائج مفاجآت كبيرة وحّل المرشحون البارزون، وفي مقدمهم الوزراء في الحكومة 
الحالية، في األماكن األولى يتقدمهم وزير الخدمات االجتماعية يعقوب هرتسوغ والوزير السابق اوفير 

الدفاع السابق عمير بيرتس عاشراً على الالئحة، بينما فاز الوزير وجاء زعيم الحزب وزير . بينيس
وبين الوجوه الجديدة . العربي في الحكومة الحالية غالب مجادلة بالمكان الخامس عشر المخصص لعربي

  .دانييل بن سيمون والدكتورة عينات وولف" هآرتس"الصحافي في 
: خابات األفضل مقارنة بقوائم األحزاب الكبرى، وقالواعتبر باراك التشكيلة التي أفرزتها نتائج االنت

ال ... انظروا يمنة ويساراً، وبعد اسبوعين سنرى القوائم األخرى مع كل االنتهازيين في ليكود وكديما"
يوجد في أي حزب آخر منتخب ذي رصيد كهذا من ناحية جسر الفجوات االجتماعية وفي القضايا 

  . ناألمنية والسياسية وسلطة القانو
  ٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   تبرئ اولمرت من احدى قضايا الفساد وتقرر له مواصلة المفاوضات مع السلطةالعليا .١٧

تلقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، أمس، اتصاال ملفتا للنظر من : نظير مجلي: تل أبيب
غالق أحد أخطر ملفات الفساد التي رئيس المعارضة اليمينية، بنيامين نتنياهو، يهنئه بقرار النائب العام ا

وأثار االتصال استغرابا في الحلبة السياسية اإلسرائيلية، حيث ان هذا الملف بالذات . فتحت ضد الشرطة
كما ان أولمرت . كان قد فتح بمبادرة المحاسب العام في وزارة المالية، وهو رجل مقرب جدا من نتنياهو

ائية ضد حزب الليكود، حيث سمحت له المحكمة بأن يواصل كان قد فاز في اليوم نفسه في قضية قض
  .المفاوضات السلمية

الحاكم، فيما اعتبرته رئيسة " قديما"واعتبر المقربون من نتنياهو هذا االتصال دق أسافين داخل حزب 
، تسيبي لفني، دليال على ان أولمرت يساعد نتنياهو لكي ينتصر عليها في االنتخابات "قديما"حزب 
أولمرت سمع يقول في األيام األخيرة انه إذا أراد التصويت الى "وقال أحد المقربين منها ان . بلةالمق

ليفني ونتنياهو وايهود باراك، فإنه يختار نتنياهو : واحد من المرشحين الثالثة لرئاسة الحكومة حاليا، وهم
 ".ألنه األفضل بينهم من الناحية االدارية والقيادية

تلقى البشرى مرتين في يوم واحد، حيث قررت محكمة العدل العليا السماح له وكان أولمرت قد 
بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومع سورية من جهة وقررت النيابة العامة تبرئته من إحدى 

نحن لم نفاجأ بهذا : "وعقب الناطق بلسان أولمرت، أمير دان، قائال .قضايا الفساد الست المفتوحة ضده
 ".لقرار، ولكننا فوجئنا بالتواضع في االعالن عن تبرئة أولمرتا
 

  ٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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   يأمر بهدم منزلي مقدسيين قاما بعملية دهس في القدس قبل أشهرباراك .١٨

ذكرت اإلذاعة العبرية، أمس، أن وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك أمر بهدم منزلي              :القدس المحتلة 
وبحسب اإلذاعـة  . ين قاما بعملية الدهس بواسطة جرافة في القدس المحتلة قبل بضعة أشهر         المقاومين الذ 

 . فإن القرار صدر بعد أن حصل باراك على إذن من المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز
  ٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  توطنينالحكومة اإلسرائيلية تدعو الفلسطينيين لعدم االنجرار وراء استفزازات المس .١٩

توجهت الحكومة اإلسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية بطلب االمتناع عن االنجرار : نظير مجلي: تل أبيب
وراء االستفزازات التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، واعدة بأن تعالج بيد من 

 .حديد اعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين األبرياء
قالت أوساط حكومية إن هذا التوجه جاء بهدف مكافحة خطة المستوطنين إلشعال نار الفتنة والصراع و

وأضافت ان ما يقوم به المستوطنون محسوب بشكل جيد، . عشية االنتخابات لخدمة قوى اليمين المتطرف
ئيلي اليهودي فالجمهور اإلسرا. وهدفه افتعال صدامات مع الفلسطينيين لغرض تأليب الجمهور الواسع

وهم يحاولون . ينظر بنفور واضح الى فوضى نشاطهم العنيف، خصوصا ضد قوات الجيش االسرائيلي
جر الفلسطينيين الى صدام حتى يتوحد الجمهور وراءهم وتتحول المعركة من مكافحة تصرفاتهم المعادية 

. لفلسطينيين من جهة أخرىللدولة العبرية والقانون والنظام، الى صراع قومي بين اليهود من جهة وا
 .ولذلك، أضافت تلك األوساط، يجب سحب البساط من تحت أقدام المستوطنين واجهاض مخططاتهم

 ٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   تستغل األزمة المالية لتشجيع الهجرة"اسرائيل" .٢٠

ـ            : وام   رة اليهوديـة   تعتزم اسرائيل ارسال وفود الى الواليات المتحدة وأوروبا ضمن حملة لتشجيع الهج
  . اليها مستفيدة من األزمة المالية التي ضربت العديد من الدول

مدير عام وزارة الهجرة ايرز هالفون ومدير عام الوكالـة          "وذكرت تقارير صحافية اسرائيلية امس، ان       
اليهودية ايلي كوهين سيقومان بجولة في الـدول األوروبيـة والواليـات المتحـدة لحـث المهـاجرين                  

  ". ليين على العودة االسرائي
وتأمل اسرائيل في اقناع عشرات اآلالف من اليهود بالهجرة من اميركا الشمالية ودول اوروبا عارضـة                

  .عليهم اعفاءات ضريبية وحوافز مالية عند هجرتهم الى الدولة العبرية
 ٦/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

 
  اإليرانية القوة النووية  تقريرين سريين لحلف الناتو عنإعداد شاركت في أبيبتل  .٢١

الجمعة عن ان اسرائيل ساهمت وشاركت بشكل فعـال         أمس  تم الكشف   : ـ من زهير اندراوس    الناصرة
حـول تطـوير    ) النـاتو (في تقريرين استخباريين سريين تم اعدادهما من قبل حلف شـمال االطلـسي              

  .الصواريخ، وما يسمى بعملية انتشار البرامج النووية في الشرق االوسط
وقالت المصادر االسرائيلية الرسمية انه بالمقابل سعت الدولة العبرية بشكل حثيث لتطوير عالقاتها مـع               
حلف شمال االطلسي بهدف العمل على ما يسميه الحلف بمنع تهريب الوسائل القتالية في الشرق االوسط                

  .االسرائيلية' رونوتيديعوت اح'ومعالجة العبوات الجانبية ومكافحة االرهاب، كما افادت صحيفة 
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في اسرائيل وبروكسل قولهم انه سيتم توسيع التعاون العسكري بين                
  .الناتو واسرائيل في المستقبل القريب

  ٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   في بلعين والمعصرة ونعلين وبرقةجدار واالستيطانال  ضدتظاهرات ومسيرات .٢٢

 ة متظاهرين بينهم متضامنة اسبانية في بلدة نعلين غرب رام اهللا إثر قمـع االحـتالل          أصيب سبع : د ب أ  
وفـرق  . إثر قمع االحتالل المسيرة األسبوعية التي ينظمها أهالي البلدة ضد جدار الفصل واالسـتيطان             

 .الجيش اإلسرائيلي المتظاهرين بالقوة مستخدماً الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع
الثة فلسطينيين جراء اعتداء قوات االحتالل عليهم بالضرب خالل مسيرة المعصرة االسبوعية            صيب ث وأ

واعتـدت قـوات االحـتالل علـى         . جنوب بيت لحم ، تضامنا مع اهلي البلدة القديمة في مدينة الخليل           
  .المتظاهرين ، مما أدى إلى اصابة ثالثة منهم

لسطينيين الذين كانوا ينفذون فعاليـات احتجاجيـة ضـد          كما قمعت قوات االحتالل مئات المتظاهرين الف      
  . االستيطان شمال مدينة نابلس

وكان مئات من المواطنين نظموا قبل ظهر أمس مسيرة أسبوعية انطلقت من قرية برقة شـمال نـابلس                  
 .المخالة" حومش"للتنديد بمصادرة األراضي ومحاولة المستوطنين إعادة بناء منازل في 

  ٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  مواطنا ومسيرات تنديدية في غزة ١٥إصابة : الخليل .٢٣

 فلسطينيا بجراح منهم اثنان أصيبا نتيجة ١٥أفادت مصادر إسرائيلية أن أوباش المستوطنين أصابوا نحو 
  إطالق النار الحية عليهما 

مين اإلسرائيلي وفي السياق ذاته، تظاهر اآلالف في قطاع غزة تنديدا باإلعتداءات اإلحتاللية لقطعان الي
المتطرف على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، حيث رفع المتظاهرون شعارات تنّدد باإلحتالل 

 .وتناشد لنصرة اإلخوة الخليليين في محنتهم ولعدم تركهم وحيدين في مواجهة اإلحتالل الغاشم
 ٥/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

 
  ر غزة  مشتركون في حصا"إسرائيل"العرب و: األقصى خطيب .٢٤

استنكر، أمس، الشيخ يوسف أبو سنينة، خطيب المسجد األقصى المبارك، فـي             : وكاالت -القدس المحتلة 
  .خطبة الجمعة، أعمال واعتداءات المستوطنين على أهالي مدينة الخليل المحتلة

لـك  نرى اإلهانات ونرى التعذيب من الحكومة اإلسرائيلية والمستوطنين، ولم يحـرك ذ           :"وقال أبو سنينة  
  ". ساكناً، ثم نتمسك بما يسمى السالم والتعايش والتسامح وهذا يعني عجزاً يتلو عجزاً

وفيما يتعلق بقرار وزراء الخارجية العرب بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، قـال خطيـب األقـصى                 
اليـوم  وأخيراً اتخذ الوزراء العرب قراراً في اجتماعهم األخير بعد مداوالت ومشاورات، ومـا أشـبه              :"

 وحصلت النكبة، سارعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين إلى تقـديم           ١٩٤٨بالبارحة، فعندما قامت حرب     
الخيم والبطانيات والمواد الغذائية األساسية ريثما يعود المهجرون إلى ديارهم، وها نحن نعيش إلى يومنا               

  ". ، فيا لها من عيشة مهينة"كرت المؤن"هذا على بطاقات المعونة 
  ٦/١٢/٢٠٠٨ ،ة فلسطينصحيف
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  حقوقيون يطالبون بمتابعة قضية الجدار في محكمة العدل الدولية .٢٥
مركز الميزان لحقوق اإلنسان ومكتب ) ٤/١٢(شدد المشاركون في مؤتمر نظمه الخميس :  غزة

المفوض السامي لحقوق اإلنسان بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
لى ضرورة تعزيز ومواصلة الجهود التي تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها ع

مؤسسات حقوق اإلنسان، خاصة باالستفادة من النظم القضائية التي يمتد سلطانها إلى النظر في 
  . االنتهاكات التي تصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية ومحاكمة مجرمي الحرب

  ة رأي محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسألة الجداروأوصوا بمتابع
وطالبوا بمجابهة حالة االنقسام السياسي الفلسطيني وتردي أوضاع حقوقية اإلنسان، والتصدي لالنتهاكات 

  .باستخدام أدوات العمل المتاحة كافة سواء رفع الوعي أو الضغط والتأثير وصوالً للترافع أمام المحاكم
 على تكثيف الجهود المحلية لحماية حقوق اإلنسان ووقف انتهاكها من قبل الحكومتين وشدد المشاركون

  .في الضفة والقطاع أو على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي
  ٦/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   االسالمي ينظم مسيرتين لنصرة قطاع غزة في عمان واربدالعمل .٢٦

التي " نصرة قطاع غزة  " مواطن في مسيرة     ٢٥٠٠شارك نحو : زعيم العيادي ،   صهيب التل  -  اربد ،عمان
ودعا المشاركون من خالل الـشعارات   . يوم امس بعد صالة الجمعة،نظمها حزب جبهة العمل اإلسالمي  

 وحمل المشاركون في المسيرة     .والهتافات الى تحرك عربي سريع وجاد لنصرة ابناء القطاع المحاصرين         
بق لحركة حماس ابراهيم غوشة ونواب الحركة االسـالمية         التي شارك فيها عضو المكتب السياسي السا      

 .بشدة على السلطة الوطنية الفلسطينية مرددين شعارات التأييد لحركة حماس
نجـدة  "وفي كلمة للمراقب العام لجماعة االخوان المسلمين همام سعيد دعت الجماعة القادة العرب إلـى                

وأكدت الجماعـة ان الموقـف       . المفروض عليهم  المحاصرين في القطاع وتخليصهم من الحصار الظالم      
 عبر غض الطرف عن جرائمها المستمرة بحق ابناء الشعب الفلسطيني يفقد            "اسرائيل"الدولي المنحاز الى    

المنظمات السياسية الدولية الشرعية بعدما اصبحت اداة غطرسة واستبداد بيـد امريكـا بـالقرار علـى                 
 ."اسرائيل"جانب المستوى الدولي والمنحازة بقوة الى 

وفي اربد ، عبر المئات من أبناء المحافظة عن غضبهم وسخطهم الشديد ازاء الجريمة النكـراء التـي                   
  .ترتكب صباح مساء بحق أبناء الشعب العربي المسلم في قطاع غزة دون أن يحرك احد ساكنا

  ٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  

 جيش اللبناني في مخيم عين الحلوة تحّرم التعّرض لل" األنصارعصبة" .٢٧
أعلنت أمس عصبة األنصار اإلسالمية التي تتخذ مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين : خالد الغربي

ال يجوز شرعاً أن نقاتل "قرب مدينة صيدا في الجنوب اللبناني مقراً لها، وبما يشبه الفتوى الشرعية، انه 
 نتلهى بشوارع المخيم وزواريبه لنكون في غفلة وال يجوز أن. الجيش اللبناني ألن في ذلك عبثاً وحراماً

  ". عما يدور في غزة
الموقف الالفت هذا، جاء على لسان الناطق الرسمي للعصبة أبو شريف عقل الذي تحدث في االعتصام 

  .الذي دعت اليه حركة حماس تضامنا مع قطاع غزة
وهناك من قصد . حلوة أن يتلهىعيب على أكبر مخيمات اللجوء في لبنان أي مخيم عين ال: "وقال عقل

نحن باسم القوى االسالمية، . إلهاء هذا المخيم في زواريبه وشوارعه لنكون في غفلة عما يدور في غزة
نقول ان الشعب الفلسطيني بفئاته كافة، وأعني تحديداً أن القوى االسالمية المجاهدة العاملة لهذا الدين، ال 

من كان يريد اهللا والدار اآلخرة، : "واضاف".  وال بشوارع لبنانيجوز شرعاً أن تتلهى بشوارع المخيم
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وال يجوز شرعاً ان نستهلك قوانا ضد الجيش اللبناني وضد . فليتوجه بكليته الى فلسطين، الى قتال اليهود
  . قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم. ال بد من التوجه ضد اليهود. هذا عبث وحرام. أي جيش آخر

  ٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   "إسرائيل" تكشف عن اتصاالت عربية أمريكية الستئناف التسوية مع القاهرة .٢٨

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، عن اتصاالت ومشاورات تجري مع اإلدارة : القاهرة
األمريكية المنتخبة الجديدة برئاسة باراك أوباما من أجل استئناف عملية السالم ومفاوضاتها على جميع 

وأكدت أن هذه التسوية يتعين أن تشمل مزارع شبعا اللبنانية جنبا الى . سارات العربية االسرائيليةالم
جنب مع أي مفاوضات أو تسوية مع دمشق بشأن هضبة الجوالن السورية، فيما شددت على أن محور 

ونوهت . هذه االتصاالت تتركز علي ضرورة اتخاذ واشنطن خطوات النهاء معاناة الشعب الفلسطيني
شاركت بها دول عربية مع وفد " بصورة غير معلنة"المصادر الى مشاورات جرت في القاهرة مؤخرا 

  .أمريكي زار القاهرة لهذا الغرض
  ٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  "مصّرون على نصرة شعب محاصر حتى لو اعتقل أعضاؤنا جميعاً: " المسلموناإلخوان .٢٩

 من ٦٥ المسلمين، إن السلطات المصرية أمرت بسجن قالت جماعة اإلخوان:  أحمد مصطفى-القاهرة 
المنتمين إلى الجماعة على خلفية تنظيمهم قافلة إغاثية تهدف إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة 

، لكنها "رسالة تخويف ألعضائها"ووصفت الجماعة تلك اإلجراءات بـ. من المفترض تسييرها اليوم
 الشعب الفلسطيني المحاصر حتى إن أدى األمر إلى اعتقال مشاركتها وبقوة في نصرة"شددت على 

  ". الشرطة المنتمين إليها جميعاً
ة في مصر تحاول أن تلتف حول اتهامها السلط: "وقال النائب األول لمرشد اإلخوان الدكتور محمد حبيب

بعدم فتح معبر رفح والمشاركة في حصار وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خالل لفت 
، "االنتباه إلى أن اإلخوان المسلمين يسعون إلى الضغط على النظام من أجل مساعدة حركة حماس

نيين في محنتهم مع الجوع والموت الذي نحن فعال نؤيد حماس، لكننا نتضامن مع الفلسطي: "مضيفا
يتعرضون له، فحصار غزة جريمة يتحرك لها ضمير أي وطني، والقضية ال تخص اإلخوان، لكن 

وطالب النظام المصري بتحمل مسؤوليته والقيام ". الشعب المصري كله المطالب بإغاثة إخوانه في غزة
ا كانت هناك سفن أوروبية وصلت إلى شواطئ إذ: "بدوره التاريخي والرائد في كسر حصار غزة، وقال

  ".غزة، فمن العار أن توصد األبواب أمام قوافل اإلغاثة الشعبية إلى القطاع
  ٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  مصر تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .٣٠

" إسرائيل"ى شنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، هجوما دبلوماسيا عل:  محمد عبد الرازق- القاهرة 
للمستوطنين اإلسرائيليين في مدينة الخليل ضد سكان المدينة " همجيا"وأدانت بشدة ما اعتبرته سلوكا 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية حسام زكي، إن مصر تتابع بانزعاج بالغ . الفلسطينية
ستوطنين اإلسرائيليين المقيمين في األحداث المؤسفة التي تشهدها المدينة جراء وحشية وعدوانية الم

  ".ال تجد من يقمعها أو يوقفها عند حدها"المدينة واعتدائهم المستمر ضد سكان الخليل وممارساتهم التي 
  ٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  اتحاد األطباء العرب من كارثة صحية وشيكة تهدد غزة المحاصرةتحذير .٣١
كارثة صحية وشيكة تهدد سكان قطاع غزة " األطباء العرب من حذر اتحاد:  عبد الستار حتيتة- القاهرة 

، إذا لم يتم اإلسراع بإمداد غزة بما تحتاجه من أدوية وعالج للمرضى، "يمكن أن تمتد إلى دول الجوار
وبخاصة بعد وفاة عشرات المرضى جراء نقص العالج واإلمكانات الطبية ومنع الحاالت الحرجة من 

 للعالج، والشح الخطير في الطعوم الطبية الالزمة ضد العديد من األمراض، السفر إلى خارج القطاع
  .إضافة إلى النقص الكبير في المياه الصالحة للشرب

  ٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   طالئع البعث في سورية يعتصمون أمام مقر اليونيسيف في تضامنا مع أطفال غزةأطفال .٣٢

اعتصاما أمام مبنى منظمة األمم المتحدة للطفولة  الخميس،نفذ مئات األطفال السوريين، أمس : دمشق
وقال مصدر . على قطاع غزة" إسرائيل"اليونيسيف في دمشق احتجاجاً على الحصار الذي تفرضه 

إعالمي سوري رسمي، إن األطفال الذين ينتمون لمنظمة طالئع البعث قد أصدروا بيانا سلموه لممثل 
د بوعليا طالبوا فيه بالعمل على فك الحصار عن أطفال غزة وإنهاء منظمة اليونيسيف في سورية شهرزا

  محنتهم، 
سياسة التجويع والقتل واالعتقال الجماعي التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي "ونددوا بما أسماه البيان 

    .، على حد تعبير البيان"بحقهم وبصمت العالم تجاه هذه الجرائم
  ٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
 إسرائيلية تحول وثيقة استراتيجية االتحاد األوروبي إلى مجرد أفكار ضغوط .٣٣

أفادت مصادر المفوضية األوروبية بأن االجتماعات متواصلة على مستوى : ميشال أبو نجم -  باريس
كبار الموظفين في بروكسل للتحضير الجتماع وزراء الخارجية األوروبيين الذي سينعقد في العاصمة 

ثنين المقبل وعلى جدول أعماله الوضع في الشرق األوسط وعملية السالم والدور البلجيكية يوم اال
   .األوروبي فيها

استراتيجية عمل "( إن الوثيقة "الشرق األوسط"وقالت مصادر المفوضية في بروكسل التي اتصلت بها 
نشرتها ( األخيرة ، في صيغتها)"الطريق الى األمام: االتحاد األوروبي لتحقيق السالم في الشرق األوسط

 على األعضاء "وزعت بداية هذا األسبوع") كانون األول(  ديسمبر٤، في عدد الخميس "الشرق األوسط"
األوروبيين كما وزع عليهم نصان يتضمنان مسودة خالصات اجتماع االثنين بخصوص موضوعي 

 .السالم في الشرق األوسط وتعزيز العالقة مع إسرائيل
إن الوثيقة تم تحضيرها بناء على طلب من وزراء الخارجية وأعدها مكتب وبحسب هذه المصادر، ف

الممثل األعلى للسياسة الخارجية خافيير سوالنا ومكتب المفوضة للشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر 
وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس بصفتها رئيسة االتحاد حتى نهاية . بمشاركة األعضاء األوروبيين

 . إلعداد الوثيقة"مساهمة مهمة"م الحالي قدمت العا
غير أن المصادر األوروبية في بروكسل . وكان من المتوقع أن يتم تبني الوثيقة في اجتماع االثنين

مجرد "وكذلك الناطق باسم الخارجية الفرنسية أريك شوفاليه، أفادا بأن االستراتيجية األوروبية ستبقى 
. ، وفق ما قال شوفاليه"لنقاش الذي سيجري االثنين ولكن لن يتم تبنيهاوثيقة للمناقشة أو أحد اسس ا

وتساءلت مصادر دبلوماسية . وبذلك فإنها تفتقد هذه الوثيقة ألية قيمة قانونية وتبقى مجرد أفكار ليس إال
 في  إذا كانت ستبقى مجرد أفكار"..استراتيجية عمل":  التسمية التي أعطيت للوثيقة "قيمة"في باريس عن 

 التي مارستها وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي "الضغوط اإلسرائيلية"الهواء؟ وترى هذه المصادر أن 
وسيكتفى باإلشارة الى الوثيقة .  مما جعل األوروبيين يتراجعون عما كانوا ينوون فعله"فعلت فعلها"ليفني 
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ال يريدون "الوزراء األوروبيين وتبرر هذه المصادر التراجع األوروبي بأن . في خالصات االجتماع
 وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني بمواقف يمكن أن يستغلها خصومها السياسيون "إزعاج أو حشر

) شباط(وتحديدا بنيامين نتنياهو، زعيم ليكود في مرحلة ما قبل االنتخابات التي ستجرى في شهر فبراير 
 .من العام المقبل

 لتعزيز الحوار السياسي بين االتحاد األوروبي "مالئم"ية الفرنسية أن الوقت وبالمقابل، رأت الخارج
 معها وفق ما تفضي اليه عملية تعزيز العالقات التي أقر مبدأها في "لرفع مستوى التعاون"وإسرائيل 
ويريد االتحاد األوروبي أن تدخل . الماضي بمناسبة اجتماع مجلس الشراكة الثامن) حزيران(شهر يونيو

وترى باريس أن تعزيز العالقة . من العام المقبل) نيسان(العالقات الجديدة حيز التنفيذ في شهر أبريل 
وترى فرنسا أن رفع  . الى الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني"تمرير الرسائل"من شأنه المساعدة على 

ال "رى أن موافقة الوزراء لكن المصادر األوروبية ت. "ما زال قيد النقاش"مستوى العالقات مع إسرائيل 
  ."تطرح مشكلة خصوصا أن المبدأ اقره الوزراء أنفسهم

  ٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  "األونروا" وتوافق بغالبية ساحقة على نشاطات ٦٧ المتحدة تؤكد حق العودة لنازحي االمم .٣٤

 ١٧٢لبية ساحقة، بلغت    وافقت الجمعية العمومية لألمم المتحدة بغا     : علي بردى –) االمم المتحدة (نيويورك  
 صوتاً على التوالي، على أربعة مشاريع قرارات كانت أعدتها لجنـة المـسائل الـسياسية                ١٧٣صوتاً و 

الخاصة وإنهاء االستعمار في المنظمة الدولية، تتعلق بنشاطات وكالة األمم المتحـدة إلغاثـة الالجئـين                
 ألن لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة        ، آسفة "األونروا"الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق األدنى      

 من قرار الجمعية العموميـة      ١١لم تتمكن من االهتداء الى وسيلة إلحراز تقدم في تنفيذ الفقرة            "بفلسطين  
 وأعمال القتـال    ١٩٦٧حق جميع النازحين نتيجة ألعمال القتال التي نشبت في حزيران           "وأكدت  ". ١٩٤

وأيدت الجهود التي تبذلها المفوضية العامـة للوكالـة لمواصـلة تقـديم             ". يارهمالتالية في العودة الى د    
الذين هم في أشد الحاجة الى المساعدة المـستمرة نتيجـة لألزمـات             "المساعدة اإلنسانية الى المشردين     

وطلبت من األمين العـام لألمـم المتحـدة اتخـاذ كـل       ". األخيرة في األرض الفلسطينية المحتلة ولبنان     
  ".لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في اسرائيل"طوات المناسبة الخ

وعارضت اسرائيل القرارات األربعة، وجارتها الواليات المتحدة في ثالثة وامتنعت عن التصويت علـى              
  .واحد

  ٦/١٢/٢٠٠٨النهار، 
  

   معلنلمفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون توصلوا إلى اتفاق غيرا :بلير .٣٥
 أكد مبعوث اللجنة الرباعية الدولية رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير : محمد سعيد-  واشنطن 

. بأن مفتاح االستقرار في المنطقة يكمن في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
 أفضل لكيفية حل القضايا الصعبة  شهرا من توليه منصبه الحالي بوجود فكرة١٥وقال إنه يعتقد بعد 

 إن :وقال بلير. التى تعرقل عملية تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي وخاصة على مساره الفلسطيني
هناك تحديات ضخمة، وهناك قضايا صعبة يتعين حلها، ولكننى أعتقد أنه أصبحت لدينا اآلن فكرة أفضل 

  يجريها فريقا التفاوض الفلسطيني واإلسرائيلي والتيواكد أن المفاوضات التي. لكيفية حل هذه القضايا
الطلب منه توضيح ذلك  قال إنها تناولت قضايا المرحلة النهائية قد أسفرت عن شكل من االتفاق ولدى

مشيرا إلى أنه هو اآلخر يتخذ نفس الموقف بعدم  قال إن الجانبين يمتنعان عن الحديث عن ذلك علنا،
   .الكشف عن ذلك
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لير من خطورة الوضع في غزة، مشدداً على الحاجة الملحة إلى ما سماه استراتيجية جديدة  حذر بوقد
توضح للفلسطينيين في غزة أن حياتهم يمكن ان تكون أفضل اذا سعوا الى حل سلمي للصراع 

توضح لسكان غزة إمكانية وجود خيار ثان ما ... نريد استراتيجية لغزة :  الفلسطيني وقال- االسرائيلي 
معبرا عن . مكنهم من االنضمام إلى وضع طبيعي نوعا ما وبذلك يمكن لنا أن نعمل على إنهاء معاناتهمي

  .اعتقاده بإمكانية تحقق ذلك خاصة إذا وجدوا أن تغيرا وتحسنا ملموسا قد تحقق في الضفة الغربية
اعيا المجتمع الدولي  د،ال نستطيع اإلبقاء على الوضع الحالي في غزة لسنة أخرى، فهذا لن يحدث: وقال

وقال إنه يؤمن أنه سيكون هناك دولة . والدول العربية إلى العمل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
  . فلسطينية واحدة تضم الضفة الغربية وغزة

  ٤/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
  
  هناك توافق دولي حول التوصل حل الدولتينبوش  .٣٦

ئيس األميركي جورج بوش عن سلسلة عقبات وخيبات أمل بتردد  الرلقد تحدث : جويس كرم- واشنطن 
بعض األنظمة في االنفتاح وفوز حماس في االنتخابات ومرض شارون وسيطرة االرهابيين على غزة، 

، ٢٠٠١يبعث بحرية وأمل أكبر مما كان عليه في ٢٠٠٨اال أنه شدد بأن الشرق األوسط في السنة 
  . الفلسطيني وضرورة التوصل حل الدولتين- سرائيلي وهناك توافق دولي حول النزاع اال

  ٦/١٢/٢٠٠٨الحياة،  
  
   في شوارع الضفة  تدين أعمال المستوطنين المتّحدةاألمم .٣٧

 الممثل الخاص لالمم المتحدة في الشرق االوسط روبرت سيري استمرار دان : محمد يونس- رام اهللا 
يين فلسطينيين واستمرار اعمال التخريب التي تستهدف مدن، اعمال العنف من جانب المستوطنين 
وشدد في بيان على واجب الحكومة االسرائيلية، كقوة محتلة، . وانتهاك حرمة المساجد والمقابر المسلمة

  .في حماية السكان الفلسطينيين وامالكهم واماكنهم المقدسة
  ٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  ع بالغ السوءالشاحنات التي دخلت القطاع غير كافية والوض: األونروا .٣٨

أكدت األونروا، أّن العدد القليل من الشاحنات التي سمحت السلطات اإلسرائيلية بإدخالها إلى قطاع  :غزة
  .غزة المحاصر يوم أمس الخميس ليس كافياً

إّن الوضع في قطاع غزة ال يزال بالغ السوء، حيث  وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم األونروا
ئيا عن مناطق كثيرة، فيما ال يصل التيار الكهربائي إلى باقي المناطق ألكثر من قُطعت الكهرباء نها

ساعات قليلة، وأضاف هناك حالة من الغضب واليأس واإلحباط الشديد في كل مكان، إضافة النهيار 
  "االقتصاد بشكل كامل وإغالق البنوك أبوابها بسبب نقص السيولة النقدية

م تتلق وعوداً إسرائيلية بموعد جديد لفتح المعابر، لكنه أعرب عن أمله في وأكد أبو حسنة أّن الوكالة ل
  . أن يسود الهدوء ويعاد فتح جميع المعابر بشكل اعتيادي، حسب تعبيره

  ٥/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
  لعبة من أطفال الدنمارك ألطفال المخيمات آالف ٥ .٣٩

، عدداً من المدارس الدنماركية في )يلبفولكي كيكنس نوذ( زار ممثلو مساعدات الكنيسة الدنماركية 
حيث . كوبنهاغن ومحيطها، وتحدثوا إلى األطفال عن فلسطين لمناسبة مرور ستين عاماً على النكبة

 .  مساعدة أقرانهم عبر وهبهم أغلى ما يملكون لعبهم وأقالمهمقررت األطفال
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ويوم السبت المقبل، سيتم توزيع . نثم تولت الكنيسة الدنماركية مهمة تعقيم األلعاب ونقلها إلى لبنا
 الحضانات التابعة لمؤسسة خاصة .األلعاب على األطفال في ستة مخيمات في بيروت والجنوب والشمال

 .غسان كنفاني
  ٦/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  عاماً ١٥البطالة في الواليات المتحدة تبلغ أعلى مستوى لها منذ  .٤٠

ورج بوش، أمس، للمرة األولى بان األرقام األخيرة حـول          أقر الرئيس األميركي ج    : الفرنسية   -واشنطن
وكانـت وزارة    .نوفمبر تعني أن االقتصاد األميركي يشهد انكماشا      /ازدياد نسبة البطالة في تشرين الثاني     

نوفمبر مـع ازديـاد     / ألف وظيفة في تشرين الثاني     ٥٣٣العمل أعلنت أن االقتصاد الوطني شهد خسارة        
وبذلك يكون بوش قـد أخـذ بمـا          . عاما ١٥ي المئة، وهي األعلى منذ أكثر من         ف ٦,٧نسبة البطالة إلى    

 .صدر االثنين عن المكتب القومي للبحث االقتصادي الذي أعلن رسميا بدء االنكماش االقتصادي
، إال أن هذه األرقام سيئة بالنسبة       % ٨،٦ ألف وظيفة ومعدل بطالة      ٣٢٥وكان المحللون يتوقعون خسارة     

) أكرر زيادتها (ميركي إلى حد أن الوزارة أعادت النظر في أرقام الوظائف وتوقعت زيادتها             لالقتصاد األ 
)  ألفا معلنـة سـابقا     ٢٤٠بدال من   (أكتوبر  / آالف في تشرين األول    ٤٠٣خالل الشهرين السابقين، أي أن      

 ). ألفا معلنة سابقا٢٨٤بدال من (سبتمبر / ألف وظيفة في أيلول٣٢٠و
ويعـود  . أكتـوبر / نقطة مقارنة بتشرين األول    ٢،٠ أدت إلى ارتفاع معدل البطالة       وخسارة هذه الوظائف  

 %.٧،٦ عندما فاق نسبة ١٩٩٣أكتوبر /تاريخ أعلى معدل بطالة إلى تشرين األول
 ألـف   ١٦٣وبشان خسارة الوظائف، لفتت الوزارة إلى أنها كبيرة في أبرز قطاعات الصناعة التي فقدت               

وقطاع الخدمات الذي يمثل اكثـر مـن         . ألف وظيفة  ٣٧٠خدمات الذي خسر    وظيفة، وأكبر في قطاع ال    
أن خـسائر   "، في حين    "نحو ثلثي إلغاء الوظائف الحديثة    "من الوظائف في الواليات المتحدة، مثل       % ٨٠

الوظائف خالل األشهر الثمانية األولى من العام اقتصرت في القسم األكبر على قطاع البناء والـصناعة                
 ".الحرفية

  ٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   والمستوطنونالرحمنخليل  .٤١

 ياسر الزعاترة
بوسعنا أن نوسع المستوطنين اليهود شتماً وهجاء ، ونردد أنهم قطعان مسعورة تستبيح كل شيء ، كمـا                  
بوسعنا أن نتحدث عن تواطؤ الجيش الصهيوني معهم عندما ينفذون اعتداءاتهم ، مقابل قسوته في الـرد                 

 .ينيين الذين يدافعون عن أنفسهمعلى الفلسط
لكن ذلك ال يمكن أن ينسينا ، إذا كنا أمناء مع أنفسنا ، واقع الحال الذي أدى بالخليل إلى هذا المـستوى                      
من البؤس ، الماضي منه والحاضر ، ال سيما أننا ندرك أن سلطات االحتالل ليست سعيدة بمـا يفعلـه                    

عندما تندلع المواجهات بينهم وبين الفلـسطينيين ، وبـالطبع          المستوطنون ، حتى لو تواطأ جنودها معهم        
ألنها تدرك أن صورهم وهم يرتكبون جرائمهم تشكل عبئاً عليها ، حتى لو قيل إن المحكمة العليـا هـي              
التي أمرتهم بإخالء هذا البيت أو ذاك ، فهم في نهاية المطاف جزء ال يتجزأ من منتجات هـذه الدولـة                     

 .ية واضطهاد اآلخرينالقائمة على العنصر
 التي عرفت باتفاقية الخليل وقع تشريع الوجود االستيطاني في المدينة ، وحـصل   ١٩٩٧في اتفاقية يناير    

المستوطنون على مناطق وممرات تكرس تقسيمها ، في ذات الوقت الذي تمنحهم فيه فرصة تنغيص حياة                
 .لوصول إلى الحرم اإلبراهيمي الشريفأهالي المدينة في أي وقت يشاؤون ، وال تسأل عن حقهم في ا



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٢٧٨:         العدد       ٦/١٢/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

لم يقل لنا سادة أوسلو وقتها أي منطق يحكم هذه االتفاقية ، في وقت كانوا يبشرون بأن مسارهم العتيـد                    
ونحـن  .  ، بما في ذلك القدس     ٦٧سيفضي إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام           

 ينتشر في سائر المناطق الفلسطينية ، بل عن وجود استيطاني           هنا ال نتحدث عن سرطان االستيطان الذي      
األصل أن ينسحب اإلسرائيليون سريعاً منها ، لكننا نعود ونتذكر أن االتفاقية العتيدة التي              : في قلب مدينة  

عرفت باتفاقية غزة أريحا أوال ، لم تتمكن حتى من تفكيك مستوطنات قطاع غزة ، إلى أن فرض علـى                    
يكها بعد أربع سنوات من انتفاضة األقصى التي رفض عنفها وسالحها ورثة أوسـلو الـذين       المحتلين تفك 

استلموا السلطة بعد قتل رئيسها الذي حاولوا االنقالب عليه سلمياً ومن ثم عسكرياً دون جدوى ، إلـى أن       
 .تكفل به االحتالل

إن بدا أكثر عنفاً ووضوحاً خـالل     ال يتوقف األمر عند ذلك ، فهذا الذي يجري في الخليل ليس جديداً ، و              
األيام األخيرة ، وهو لم يكن يحظى بالكثير من االهتمام من قبل دوائر السلطة ، ولوال التركيز اإلعالمي                  

 .المحرج هذه المرة لما سمعنا بتلك الخطوات الدبلوماسية الشكلية التي أعلن عنها لرفع العتب
، أما  " سلطتها االنقالبية في قطاع غزة    "الحرب على حماس و   نقول ذلك ألن تلك الدوائر ال هّم لها سوى          

الضفة فهي محررة وآمنة حتى لو استباحها المستوطنون وجيش االحتالل ، وحتى لو أنهكتها الحـواجز                
 اعتقلوا خـالل    ٥١٠ أسيرا من فتح مقابل      ٢٥٠سيفرج المحتلون عن    (واالجتياحات واالعتقاالت اليومية    

 ).كون احتفاالت تنسي الناس ما وقع ويقع في الخليلالشهرين الماضيين ، وست
ثمة مفارقة هنا تتعلق باهتمام السلطة الزائد بمدينة الخليل ، ليس بسبب ما يتعـرض لـه سـكانها مـن                     
اعتداءات ، ولكن بوصفها واحدة من معاقل حماس ، وفي هذا السياق يجري منذ شـهور ترتيـب نقـل                    

 لمواجهة المستوطنين ، ولكـن لمطـاردة حمـاس واالفتخـار            بعض صالحياتها األمنية للسلطة ، ليس     
 .باكتشاف أنفاق كانت الحركة تعدها هناك

اعتقاالت يومية من قبل السلطة في الخليل ، ومطاردة يومية ألية رائحة للمقاومة ، ال سيما أن المدينـة                   
ها لـم تعلـن عنـه       هي المنطقة التي خرجت منها آخر الخاليا التي نفذت عمليات ضد االحتالل ، بعض             

 .حماس إلى أن اكتشفها المحتلون ، وبعضها أعلنت عنه ، كما هو حال عملية ديمونا االستشهادية
ما نريد قوله هو أن ممارسات العدو ليست هي المفاجئة ، بمن في ذلك مستوطنوه ، فهو محتـل ليـست                     

لسلطة التي لـيس لـديها      مهمته سوى إخضاع الفلسطينيين وكسر إرداتهم ، ولكن المفاجىء هو موقف ا           
سوى برنامج التفاوض ، معطوفاً على برنامج المطاردة لحركة حماس ، بوصفها العدو األول واألخير ،                

 ).من يمارسونها فعالً يتكفل بهم المحتلون(ومعها من يؤمنون بخط المقاومة 
  ٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
   فلسطينية إعالمية لالحتاللجائزة .٤٢

 نقوال ناصر 
وات االحتالل اإلسرائيلي يوم الخميس الماضي بإخالء بيت فايز الرجبي مـن المـستوطنين              كشف قيام ق  

اليهود الذين احتلوه في خليل الرحمن عقم النهج السياسي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها فـي                
ع قوات االحتالل فـي     التي شنتها قواها األمنية بالتنسيق م     " الحملة األمنية "رام اهللا ، فقد سبق هذا الحدث        

الـذي  " غير الشرعي "المتواضع  " السالح"محافظة الخليل خالل االسابيع الماضية لتجريد المواطنين من         
حازه المقاومون منهم بشق األنفس للدفاع عن أسرهم ضد العربدة المسلحة للمستوطنين ، بحجة مزاحمته               

تي شنت هذه الحملة والتي تـستهلك حـصة         قوى امن السلطة ال   " اختفاء"لسالح السلطة ، ورافق الحدث      
عندما كان المواطنون يستنجدون بها، لحمـايتهم       " المانحين"كبرى من الميزانية الشحيحة المرهونة لكرم       

من هجمات المستوطنين على أرواحهم وبيوتهم وأمالكهم ودور عبادتهم ومقدساتهم لالنتقام مـنهم تحـت    
" جـرائم "، ثم تحميل قيادة المنظمة والسلطة المـسؤولية عـن           أعين جنود االحتالل بعد عملية اإلخالء       
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المستوطنين لحكومة االحتالل ومناشدتها تحمل مسؤولياتها، لكي تقوم قواتها المحتلة المسؤولة أصالً عن             
هذه الجرائم، بحماية المواطنين الفلسطينيين منها ، ربما احتراماً من هذه القيادة للقـانون الـدولي الـذي                  

 !وة القائمة باالحتالل المسؤولية عن حماية المدنيين الخاضعين لها يحمل الق
ويمكن تلخيص نتائج هذا الموقف لقيادة المنظمة والسلطة بالتخلي عن مسؤوليتها  تجاه المواطنين عندما               

ين كانوا في أمس الحاجة إليها ، واألهم نقل هذه  المسؤولية علناً الى قوات االحتالل لتتولى حماية المدني                 
من مواطنيها، لكن األكثر أهمية هو ان هذه القيادة تقوم بحرمان مواطنيها من الوسـائل البـسيطة التـي      
بحوزتهم للدفاع عن انفسهم وباختفائها تماما عن مسرح الحدث فقد منحت قوات االحتالل جائزة اعالمية               

مـن الخـارجين علـى      " قلة "االحتالل وبين " دولة"بين  ) مسرحية(مجانية كبرى أتاحت لها إدارة معركة       
، بينما المعركة الحقيقية التـي كـان        "تنفيذاً ألمر قضائي لصالح فلسطيني ضد مواطنيها أنفسهم       "قانونها  

ينبغي نقلها اعالميا هي الدائرة فعالً على األرض بين القوة القائمة باالحتالل، الخارجة على كل القوانين                
ن االستيطان اليهودي غير الشرعي الذي يحميه االحتالل وبين         الدولية وبين الشعب الخاضع لالحتالل وبي     

المدنيين الفلسطينيين من ضحايا االستعمار االستيطاني ، وكان هذا يتطلب تدخالً وحـضوراً فلـسطينيا               
قويين في مسرح الحدث لتكون هناك رسالة اعالمية فلسطينية لحدث هو فلسطيني من الفه إلـى يائـه ،                   

  .   وهو ما لم يحدث 
:" مثال تقريرها عن إخالء المستوطنين من بيت فايز الرجبي قائلـة          " االسوشيتدبرس"فعندما تعنون وكالة    

وتنقل الفضائيات الدولية صور جنـود االحـتالل        " القوات اإلسرائيلية تحارب المستوطنين في الخليل     "إن  
منطقة عـسكرية   "لنوها  داخل المدينة التي اع   " هجوم عسكري مباغت  "وهم مدججون بالسالح ويقومون ب    

( األسر اليهودية بنسائها واطفالها ورجالها وهم بلباسهم المدني امام الكاميرات           " جرجرة"ليقوموا ب " مغلقة
بين الفلسطينيين وبـين  " حياده" سوف يروجها االحتالل بالتأكيد إلثبات --ومنها صورة لالسوشيتدبرس    

 تظهر احد جنود االحتالل     --من كليهما   " المتطرفين"ع  في تعامله م  " المساواة"المستوطنين وحرصه على    
ثـم يفـسر    ) يسحل أماً ممسكا بها من احدى يديها بينما يدها االخرى متشبثة بطفلتها التي تنجر وراءها              

" محكمة العدل العليا االسـرائيلية    "بأنها من أجل تنفيذ حكم اصدرته       " المعركة"المذيعون والمراسلون هذه    
 فلسطيني مع ثمانية وعشرين من أفراد أسرته في بيتهم فان جيش االحتالل يحل محل               لصالح بقاء مواطن  

وزارة االعالم التي ال وجود لها في دولته ليؤدي مهمة اعالمية ذكية من المؤكد ان خبراءه في الحـرب                   
 علـى  النفسية قد اعدوها لخداع الرأي العام العالمي ببعث رسائل مضللة عن حقيقة صراع الوجود الدائر              
" نـزاع "االرض الفلسطينية المحتلة ، بينما القيادة الفلسطينية التي وقعت على تحويل هذا الصراع الـى                

حول الحدود يجري التفاوض فيه حتى على مسار هذه الحدود تختار طائعة أو مكرهة موقفاً من الحـدث                  
 .يصب في خدمة هذه المهمة اإلعالمية لجيش االحتالل 

غير شرعية  " محكمة العدل العليا اإلسرائيلية   "ر الفلسطيني قد غطى على حقيقة ان        ان هذا الغياب للحضو   
في الخليل وال والية وال تفويض لها هناك باعتبار المدينة جزءا من االرض المحتلة وبالتالي ال والية لها                  

والية لهـا   على المواطن الفلسطيني الرجبي ، حتى لو اضطرته ظروف االحتالل الى اللجوء اليها ، وال                
كذلك حتى على المستوطنين غير الشرعيين الذين احتلوا بيته بالرغم من كـونهم مـن مـواطني دولـة                   
االحتالل بالقدر نفسه الذي ال والية لهذه المحكمة على االسرائيليين المقيمين حتى بصورة قانونيـة فـي                 

 فإن إيهام الرأي العـام العـالمي        بلدان أخرى، حيث يخضعون لقوانين البالد التي يقيمون فيها ، وبالتالي          
إسرائيلية تساوي بين مواطني دولة االحتالل وبين الشعب الخاضع لالحتالل فيه تـضليل             " عدالة"بوجود  

التي جعلت  " الدعائية"لذلك ينبغي وضع ألف عالمة سؤال عن األسباب         . يطعن مفهوم العدالة في الصميم      
دل العليا في دولة االحتالل، والتي جعلت هـذه المحكمـة           قضية بيت الرجبي تجد طريقها الى محكمة الع       

تقبلها ، فدولة االحتالل وحكومتها وجيشها لم ينتظروا حكماً منها لكي يحتلوا الضفة الفلـسطينية لنهـر                 
 . ولكي يقيموا مستعمراتهم االستيطانية فيها ١٩٦٧االردن وقطاع غزة عام 
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ار ان دولة االحتالل وحكومته وقواته هي التي قـررت          كما فوت هذا الغياب فرصة إعالمية ثمينة إلظه       
ونفذت وحمت بناء اكثر من مائة وستين مستعمرة استيطانية في األراضي الفلسطينية التي احتلتها عـام                

 وأنها بمسرحية إخالء بيت الرجبي انما تسلط األضواء على إخالء بيت فلـسطيني واحـد مـن                  ١٩٦٧
 حقيقة ان االستعمار االستيطاني لفلسطين التاريخية هو المـشروع          محتليه لكي تصرف األنظار بعيدا عن     

الصهيوني المتواصل الذي ما زالت تنفذه كسياسة رسمية سواء في الضفة ام في الجليل ، وان احـتالل                  
بيت الرجبي ما كان ليحدث لوال كونه امتدادا كان متوقعاً الستمرار حمايـة قـوات االحـتالل للبـؤرة                   

لب مدينة الخليل وللمستعمرات االستيطانية حول الخليل ، وان اخالء بيت الرجبي لـيس         االستيطانية في ق  
اال اجراء مؤقتا بانتظار ان تبت المحكمة العليا إياها الحقا في ملكيته مثلما كان مؤقتا اخالء مـا تـسميه                    

ا ، والتـي يزيـد      ، أي التي أقيمت دون ترخيص منه      " غير القانونية "حكومة االحتالل بالبؤر االستيطانية     
عددها على المائة، والتي شهد البعض منها مسرحيات إخالء وهدم مماثلة لم تعش سوى بضع سـاعات                 

 .قبل ان يعيد المستوطنون بناءها بحماية قوات االحتالل 
ان سياسة التفاوض الفلسطينية التي استخدمها االحتالل لمضاعفة عدد مستعمراته ومستوطنيها منذ توقيع             

لتوسيع هذه المـستعمرات    " شرعيا"سلو هي نفسها التي استخدمها االحتالل ايضا غطاء فلسطينياً          اتفاق او 
بحيث تضاعف البناء فيها سبع عشرة مرة خالل السنة التي اعقبت مؤتمر انابوليس بالمقارنة مع الـسنة                 

قيادتها علـى   السابقة حسب تقرير حديث لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير نفسها، التي تصر              
المكابرة في اإلثم السياسي عندما تخاطر بانفصال ما تبقى فلسطينيا من الوطن التاريخي بإصرارها على               
استمرار االلتزام بأوسلو وأنابوليس ، هذا االلتزام المجاني الذي قاد الى خلق صدع عميق فـي الـصف                  

ل حماس الى قيادة أحد قطبيـه نتيجـة         الوطني الفلسطيني قاد بدوره الى االنقسام الحالي الذي كان وصو         
 .لالنقسام أكثر مما كان السبب فيه 

لقد حان الوقت لكي تتوقف قيادة التفاوض الفلسطيني عن هذا االلتزام ، وعن مواصـلة محاولـة الـزام           
 شعبها به بالقوة واالكراه ، لكي توفق بين تقاريرها وبين سياساتها ، وبين إداناتها اللفظية وبين مواقفهـا                 

العملية ، وبين المخزون الذي ال ينضب للصمود والمقاومة لدى شعبها، وبين نهجها الذي يبني علـى أن                  
كل األوراق قد سقطت من هذا الشعب للمراهنة عوضا عن ذلك، على حسن نوايا أعداء هـذا الـشعب                   

ف االنقـسام  ووعودهم الجوفاء ، وعندها فقط تنفتح طريق المصالحة الى الوحدة الوطنية ليكتشف أطـرا           
، وان في الوحـدة أوراق      "االستحقاقات الدولية "جميعاً أن الرهان على هذه الوحدة أجدى من الرهان على           

كافية ليس إلخالء بيت الرجبي فقط بل لكنس االحتالل وجيشه ومستعمراته ومـستوطنيه الـى مزبلـة                 
 .التاريخ، إن صدقت النوايا في االلتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية 

  ٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  حماس قوله للنظام المصريترغبما ال  .٤٣

  جهاد السعدي
تتحامل حركة المقاومة حماس على نفسها، وتلظم جراحها بيدها، وتكبت آهات وجعها النـازف جـراء                

التي تتبعها مصر في عالقتهـا غيـر        " الالحياد"سكين التعاطي المصري غير المنصف معها، عبر حالة         
 . ة مع الحركة، سواء مع خصوم الحركة أو حتى أعدائهاالمتوازن

ورغم حالة الجفاء النافرة التي تعتمدها السياسة المصرية في تعاملها مع الحركة عبر قـصر التعـاطي                 
، فيما بالط ومنتجعات شرم الشيخ مشرعه لغيرهـا، إال أننـا            "عمر سليمان "معها من البوابة األمنية فقط      

" أنبوب التغذية الوحيد الواصل للقطاع    " ها في سبيل المحافظة على ما تبقى من         نجدها تتحامل على جراح   
 .  
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ال ترغب حركة حماس القول للنظام المصري، إنك وسيط غير نزيه في حوارات الحركة مع سلطة رام                 
أبـو  "اهللا، بخصوص جوالت الحوار مع فتح، تتعاطى الحركة مع الموقف المصري إعالميـا، بوصـفه                

، وال ترغب الحركة بالصراخ من حالة الضيم جراء الموقف المصري المؤيـد والـداعم               "مهاالنزاهة وأ 
لشروط الطرف اإلسرائيلي، بشأن صفقة الجندي شاليط، رغم علمها أن هناك وسطاء أجانب أكثر حيوية               

 . وتقبال لشروطها من الوسيط المصري
خوة الدم والعروبة واإلسالم من المحتل      وال ترغب الحركة القول للوسيط المصري، إنك أشد وطأة على أ          

الغاصب، فيما له عالقة بالحصار، عبر تفجيرك لألنفاق على رؤوس أصحابها، واعتقالك وتعذيبك لعـدد               
من المجاهدين المشرفين على عمليات تهريب األغذية واألدوية، ومنعك للقوافل، العبور بدافع اإلغاثـة،              

ستخدم إلنارة مصانع السالح وتجارب مفاعل ديمونة، في وقـت          وتزويدك الطرف اإلسرائيلي بالغاز الم    
تحرق فيه أنفاق تهريب حليب األطفال على رؤوس ناقليها، وال ترغب الحركة البوح للعالم أنك رفضت                

، بإقامة محطة للوقود والغاز قريبة من غزة لتزويـد          )قطري وجزائري (رفضا قاطعا مقترحين رسميين     
 . القطاع بالطاقة مجانا

ال ترغب الحركة إحراجك عبر وسائل اإلعالم والمؤتمرات الصحفية، بكشف خبايا دورك الخفي فـي               و
، وال ترغب الحركـة كـشف دورك التحريـضي          "بالدالئل الدامغة واألدلة القاطعة   "إجهاض اتفاق مكة    

قـويض  لقيادات السلطة بشأن آليات إجهاض نتائج االنتخابات التشريعية، وسبل ت         " غير الرشيد "ونصحك  
حكومة هنية، للتخلص من إفرازات الواقع الجديد، وال ترغب الحركة كشف مالمح تحركك، إلضـعاف               

المالـك الـشرعي والوحيـد للملـف        "اتفاق صنعاء وتهديدك لليمنيين والسعوديين بصورة مبطنة، أنك         
 ". الفلسطيني

ديث عالنية للمصريين عـن     لم يعد خافيا مصابرة الحركة على أوجاعها، إلى درجة دفعت بالسوريين للح           
، الملتزمة بها حيـال     "المجاملة"ذلك، ولم يعد خافيا شعور الحركة أنها تدفع فاتورة باهظة جدا من عالقة              

الـشقيق األصـغر المـشرف علـى        "، دون اكتراث من األخيرة ألوجاع ونزف        "الشقيقة الكبرى مصر  "
 ". الموت

ت الحركة وظروف حصارها، منتظـرة انتفاضـة        أضحت تتاجر بسكو  " أم العروبة "لقد بات واضحا أن     
شعبية داخلية ضدها، تريحها من هذا الكابوس، بل باتت تنتظر رفع الحركة الراية البيضاء، والدخول في                

، حتى لو كان قربان ذلك يوميـا أجـساد األطفـال المرضـى              "طأطأة الرأس "وسياسة  " مرحلة التدجين "
 . وعبرات أمهات الشهداء المرابطين

 الموافقة على إبقاء معبر رفح الفلسطيني مغلقا حتى اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير، تعني               ودوام
أن مصير مليون ونصف مليون فلسطيني من أبناء قطاع غزة المحاصرين في كفة، والجندي اإلسرائيلي               

الفلسطينيين، يجب  في الكفة األخرى، فطالما أن هذا الجندي قيد األسر، فإن المليون ونصف المليون من               
 . أن يكونوا في األسر أيضا، بموافقة وتطبيق وإصرار السجان الرسمي المصري لألسف

علـى كـل هـذه      " دبلوماسيا وأدبيـا  "من المعروف والمعلوم للجميع، أن حركة حماس التزمت الصمت          
ال تـؤمن أن    التجاوزات والخروق، وال ترغب بالتصعيد، رغم امتالكها أوراق ربح كثيرة، لكنها ما تـز             

للدور المصري أثرا كبيرا على مجريات الصراع، وأن بإمكان الالعـب المـصري أن يحـرز أهـدافا                  
 . إستراتيجية في حضن المهاجم اإلسرائيلي، ويستعيد دور مصر المحوري المؤثر على الساحة الفلسطينية

ازات واقعها الجديد، بعـد     إن دوام حالة التحيز التي يتعامل معها الرسميون المصريون مع الحركة وإفر           
فوزها بغالبية أصوات الشعب الفلسطيني في االنتخابات األخيرة، ال يخدم مستقبل القضية الفلسطينية، وال              
يخدم مسارات الحوار المطلوب، بالتالي على القيادة المصرية أن تقر وتعترف بقواعد اللعبـة الجديـدة                

وإعطاء كل طرف حجمه الحقيقـي، بعيـدا عـن لغـة            وتغير موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية،       
 .االصطفاف
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فـي كـل    "لقد أثبتت التجارب أن الشعب الفلسطيني ال يحتمل الضغط، وأنه يمتلك خاصـية االنفجـار                
متى شعر بالخطر، وبالتالي يتعين على األطراف المؤثرة في ملفه، أخـذ الحيطـة والحـذر                " االتجاهات

 .  من التوازن، خشية السحب الخاطئ والمفاجئ لصاعق التفجيروالتعاطي مع جميع مكوناته، بقدر
  ٥/١٢/٢٠٠٨مجلة العصر 

 
  نتانياهو وأكاذيب الّسالم اإلقتصادي .٤٤

  ماجد الشّيخ
، بمعنى إمكانّية الوصول إلى تسوية سياسّية ممكنة، ترضي "الّسالم"في إسرائيل ال يتحّدثون عن 

يمكن أن تستمّر طويال، وطويال جّدا؛ إنّهم يتحّدثون عن لكنّهم يتحّدثون عن مفاوضات . األطراف جميعا
مفاوضات إلى األبد، طالما أّن اإلسرائيليين ليسوا في صدد التّخلّي عن القدس والكتل اإلستيطانّية الكبرى 
فيها، كما ال يمكنهم القبول بحق عودة الالجئين والتّعويض عليهم؛ ال وفق القرارات الّدولّية، وال وفق ما 

ن أن تفضي إليه مفاوضات؛ يستطيع الطّرف الفلسطيني أن يقّرر فيها صيغة مقبولة من الجانبين يمك
  .اإلسرائيلي، واألهم من جانب إجماع فلسطيني عريض وواسع

 تلك ال يستطيع الفلسطينيون إنهاءها، طالما هم لم يحقّقوا أهم "مفاوضات األبد"وفي ذات الوقت، فإّن 
وعودة الالجئين إلى ديارهم، أو ) ولو الشّرقّية(ستقلّة ومتواصلة عاصمتها القدس دولة وطنّية م: أهدافهم

  . من الوطن، أي الّدولة الفلسطينّية العتيدة الموعودة"الجزء المحّرر"حتّى إلى 
المواقف التسووّية متباعدة، وبمفاوضات أم من دونها، لن يكون ممكنا ال بقدرة أوباما وإتّجاهات إدارته 

 أو حتّى الّسياسوّية الوصول إلى قاعدة - اإلقتصادوّية - ، وال بأحالم نتانياهو الوردّية "يرّيةالتّغي"
مشتركة، يمكن اإلنطالق منها في ماراثون التّفاوض الجديد، الّذي يؤمل أن تكون المنطقة والعالم مسرحا 

 الّذي سيجري بالتّزامن وبالتّرافق المقبل، هذا الماراثون) فبراير(له بعد اإلنتخابات اإلسرائيلّية في شباط 
مع ماراثونات عّدة، أبرزها وأهمها ماراثون الّسباق على إيجاد حلول ناجعة ألزمة مالّية دولّية تسّببت بها 
الّرأسمالّية المالّية األميركّية، إضافة إلى ماراثونات سباق أخرى، تجري في كّل من العراق وأفغانستان، 

  . مختلف أصناف الهجمات والحروب اإلرهابّيةوعبر العالم الّذي يشهد
 ؛ هذه المصطلحات الجديدة، تدخل اليوم على ما يبدو إلى "اإلقتصاد بدال من األرض" أو "سالم اإلقتصاد"

 لمؤلّفه بنيامين نتانياهو، وبشراكة أمست واضحة مع إيهود باراك الّذي سّجل "التّفاوض عن بعد"قاموس 
الماضي، حين تبّرع بشرح الموقف الّسياسي إعتمادا ) أكتوبر(تشرين أّول دخوله على الخطّ منذ شهر 

نحن ": على تحالف خفي، أراد له إستباق نتائج اإلنتخابات المقبلة، وذلك حين حّدد لنفسه صيغته الخاّصة
 عملّية الّسالم نريد حكومة واسعة حتّى ندفع بالقضايا الوطنّية األكثر أهّمّية؛ األمنّية والسياسّية والتّقّدم في

أنا أريد أن أبلور، سوّية مع رئيس . مع الّسوريين والفلسطينيين وحتّى مع اللبنانيين بشكل متواز
  ."الحكومة، خطّة إسرائيلّية للّسالم اإلقليمي الشّامل على قاعدة إقتصادّية

إلسرائيلي؛ إالّ معاندتها ووسط آمال وفرص التّغيير األميركّية التي تأبى الحلبة الّسياسّية، كما الجمهور ا
والذّهاب نحو دروب مغايرة، منها منذ اآلن على األقل تلك اإلستطالعات التي تفيد بشكل مؤكّد فوز 
حزب الليكود، على رأس قائمة األحزاب التي ستشكّل الحكومة اإلئتالفّية القادمة، ما يعني أّن إسرائيل 

  !.اسّية، حتّى وهي تطالب بإستمرار التّفاوض إلى األبدستصّوت لسياسة ليكودّية معادية للتّسوية الّسي
وإذا كانت كّل محاوالت التّفاوض في عهد أولمرت قد فشلت، كما فشلت من قبلها كّل محاوالت من 

 وبغير ذلك من أهداف ال "مؤّهل"سبقوه على دروب التّفاوض؛ حتّى مع اإلعتراف بشريك فلسطيني 
ادمة لنتانياهو لن تختلف عن تلك المحاوالت الشّارونّية التي أطاحت رداء إجماع عليها، فإّن المحادثات الق

ولكن ألنّهم يريدون التّفاوض إلى ما .  وواجب الوجود"متوافرا" طالما كان "شريك فلسطيني"الشّرعّية عن 
سام ال نهاية، كانوا يعمدون إلى نزع الشّرعّية عن ذاك الشّريك، إلى أن أصبحوا اليوم وفي ظّل اإلنق
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 في الّسر وفي العلن وعبر أطراف عربّية "شريك" للتّعاطي مع أكثر من "يضطّرون"السياسي والجغرافي 
  . عبر مصر بشأن التّهدئة ومستلزماتها ورّبما إزاء غيرها مستقبال"حماس"أخرى، كتلك التي تجري مع 

 تكون طويلة المدى، يعتقد آري شبيط وألّن اإلستراتيجّية الّصحيحة إلنهاء اإلحتالل ال يمكنها إالّ أن.. لذا
 وهو ما لم "تحّول فلسطيني عميق"أن هذه اإلستراتيجّية توجب حصول ما يسميه ) ٢٧/١١هآرتس (

لذلك فإنّه على . وفي المقابل فإّن اإلتّفاق الّدائم مع سورية موجود في متناول اليد كما يبدو. يحصل بعد
في الشّرق، أن تقف ) عملّية أنابوليس العقيمة(ّسماح للّسالم الوهمي الواليات المتّحدة وإسرائيل أن تمنعا ال
وبغية فعل ذلك يتعّين التّأكّد من أّن سورية تنفصل عن ). سورية(في طريق الّسالم الحقيقي في الشّمال 

  !.إيران، وهذا يكون بمكافأتها بدفع سخي في الجوالن وفي لبنان
ي وإقليمي ودولي معقّد، تتعّرض إسرائيل اليوم إلى مزيد من وأمام معطيات واقع سياسي وإقتصادي محل

التّراجعات، أن لم نقل بوادر فشل العديد من سياساتها، في ظّل عجز دولي عن مّد يد العون الكامل لها، 
 التي يسعى نتانياهو أو يحلم بها تتحقّق، "التّسوية االٌقتصادّية"لهذا فإّن . على ما كان الوضع في الّسابق

 غيرها التّسوية الّسياسّية التي يسعى أو يأمل ويحلم الفلسطينيون بتحقيقها، أو حتّى يسعى إسرائيلّيون هي
  .على إختالف مشاربهم الّسياسّية لرؤيتها تتحقٌّق

 حسب تعبير جدعون ليفي، بل فقط هو الجمهور "منذ أن ملّه اإلسرائيلّيون"باختصار، نتانياهو لم يتغّير 
ي تغّير، بإخراجه المارد القومجي العدواني وسط حلبة سياسّية دولّية متغّيرة، تغّيرت فيها اإلسرائيلي الّذ

بفعل إنتخابات شكّلت أداة تغيير ممكنة، بعد أن ذهبت سياسات الّرئيس ) المقبلة(حتّى اإلدارة األميركّية 
ية الثّانية من حكمهم برش بوش والمحافظين الجدد مناحي أفقدت العالم صوابه، ال سّيما وهم ينهون الوال

المزيد من الملح على جروح أزمة مالّية دولّية، لن يكون من الّسهل إيجاد حلول ناجعة لها في فترة 
  .زمنّية قصيرة، ودون دفع أثمان باهظة ستتحّملها إقتصادات دول عّدة عبر القارات

، فأّي سالم عبر اإلقتصاد "تصاديسالم إق"في هذا الوقت تحديدا، يجئ حديث نتانياهو وتابعه باراك عن 
؟ وأّي سالم عبر إقتصاد مأزوم؛ يدخل تدريجا .إن لم تدعمه الّسياسة واألنظمة الّسياسّية على إختالفها

لجج مأزق تاريخي لرأسمالّية مالّية، خسرت رأسمالها الّرمزي بعد أن قّدمت خسائر كبرى من رأسمالها 
  .الحقيقي؟
الّسالم "كذبات :  وخزعبالت نتانياهو، لن تختلف هذه المّرة عن كذباته الّسابقة"الّسالم اإلقتصادي"أكاذيب 
 إلقتصاد تابع يقف "المنقذ الّسياسي" التي أطاحت به، وهي ذاتها الكذبات التي تعيده اليوم، وكأنّه "الّسياسي

 إسرائيلّية تتعّرض  لسياسة"المنقذ اإلقتصادي"عند حّد الغيبوبة وهو يتداعى على وقع األزمة، أو كأنّه 
  .اليوم لمزيد من الكوابح الذّاتّية، وسط عجز نسبي يتنامى، يلجمها من التّحّرك عسكرّيا وسياسّيا

  ٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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 :كاريكاتير .٤٥
  

  
  ٦/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر،   


