
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أبريل/ عباس يتجه إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في نيسان": الحياة"

  ال ضمانات إسرائيلية بعدم قصف مقرات الشرطة في الضفة: رئيس بعثة الشرطة األوروبية
   فضائية والتحضير للمؤتمر العاموإنشاءفتح محاصرة ماليا وعلينا التهيؤ لالنطالقة : قريع
  سارع إلى شن عملية عسكرية ضد غزةأ لن :باراك

 ويدعم االقتصاد الفلسطينيبراون ينتقد االستيطان 

٢٢٤ تفرج عن"إسرائيل"
الفصائل ترحب وتعدها .. أسيرا

  جزءاً من ثمار المقاومة
  

 ٤ص ... 

 ١٦/١٢/٢٠٠٨١٢٨٥الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٨٥:         العدد       ١٦/١٢/٢٠٠٨ الثالثاء :ريخالتا

    :السلطة
 ٤  أبريل/ عباس يتجه إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في نيسان": الحياة" .٢
 ٥  تسوية دون اإلفراج عن كافة األسرى ال: عباس .٣
 ٥  فرج عنهمى الماألسرخمسة أضعاف اعتقلت " إسرائيل: "مصطفى البرغوثي .٤
 ٥  "فخ منصوب للفلسطينيين والعرب"المشروع األمريكي المطروح في مجلس األمن : قبعة .٥
 ٦ بناء االقتصاد ضروري لتثبيت الفلسطيني في وطنه: فياض .٦
 ٦   بتنفيذ استحقاقات السالم"إسرائيل" إللزام والرباعية وروبياألالسلطة تدعو االتحاد  .٧
 ٧   إسرائيلية-حكومة فياض تدعو مجلس األمن لتبني مفاوضات فلسطينية  .٨
 ٧ طالب برفع الحصار وفتح المعابرت وغزةلى تمديد التهدئة بتدعو إحكومة فياض  .٩
 ٧  الوضع في فلسطين كارثي وقوى كبرى وراء حصار غزة: السفير الفلسطيني لدى قطر .١٠
 ٧ ال ضمانات إسرائيلية بعدم قصف مقرات الشرطة في الضفة: رئيس بعثة الشرطة األوروبية .١١
 ٨  ناصيف بعد يوم من اعتقاله حماس رأفت ة يفرج عن القيادي فيأمن السلط: الضفة .١٢
 ٨ يعتقل أحد مبعدي مرج الزهور في قلقيلية " الوقائي" .١٣
 ٨  وضاع الصحية للفلسطينيينزكي يطالب الصليب األحمر بتحسين األعباس  .١٤
    

    :المقاومة
 ٩  ال مبررات مقنعة لتجديد التهدئة: للجهاد اإلسالمينائب األمين العام  .١٥
 ٩   ستفوز في أي انتخابات نزيهة وحرة تجري اليومحماس: خالد طافش .١٦
 ٩  ال تهدئة مع االحتالل: ممثل حماس في لبنان .١٧
١٠  خاصة تغتال أحد قياديي الجهاد في مدينة جنينإسرائيلية وحدة  .١٨
١٠  المؤتمر السادس للحركةعباس الداعم الوحيد لعقد : فتحمصادر في  .١٩
١٠  ائية والتحضير للمؤتمر العام فضوإنشاءفتح محاصرة ماليا وعلينا التهيؤ لالنطالقة : قريع .٢٠
١١   وتشدد على ضرورة الحوار الوطنيالشعبية تحتفل بذكرى انطالقتها: مخيمات لبنان .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  سارع إلى شن عملية عسكرية ضد غزةأ لن :باراك .٢٢
١٢  الجعبري يمسك بجميع الخيوط في حماس:  إسرائيليةةأمني مصادر .٢٣
١٢   تطرد مبعوث األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"إسرائيل" .٢٤
١٢  أمريكية" شبح"طائرة  ٦٠شراء ريد ت "اسرائيل" .٢٥
١٣  اإلسرائيلي ينوي توجيه االتهام لعضو كنيست عربي زار سوريةالقضاء  .٢٦
١٣  أيام٥خالل " نصر"ـلمقبلة مع حزب اللّه وتتوعد ب تُعد للحرب ا"إسرائيل" .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٤  سبع منزالً غرب بئر ال٢٠ ولكنيسةيؤدي  وطريق هدم مسجد .٢٨
١٤   ألف عاطل عن العمل في القطاع١٤٠هناك : الخضري .٢٩
١٤   آالف دونم من أراضي الفلسطينيين في الخليل٤االحتالل يصادر  .٣٠
١٤   في انهيار نفق على حدود غزةمقتل فلسطيني .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٨٥:         العدد       ١٦/١٢/٢٠٠٨ الثالثاء :ريخالتا

١٥  شمال غزةزوارق إسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين  .٣٢
١٥   في الضفة الغربية مواطناً بينهم صحفي١٩االحتالل يعتقل  .٣٣
١٥  التفتيش المذلةاهالي االسرى ينددون بعمليات  .٣٤
١٥   حملة المليون توقيع إلنهاء االنقسام الفلسطينيانطالق .٣٥
   

   :اقتصاد
١٥ إلى البنوك في قطاع غزةنقل األموال  "إسرائيل"مؤسسات دولية تحذر من منع  .٣٦
   

   :صحة
 ١٦   ا تعفي مرضى الكلى من رسوم العالج في مستشفياته المقالةالصحة .٣٧
   

   :لبنان
١٦ ة ويناشد مصر فتح معبر رفحنصر اهللا يدعو إلى أوسع حملة تضامن مع أهالي غز .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٦  أكاذيب سخيفة تعكس خياالً مريضاً: مصر تنفي دفاع أبو الغيط عن ليفني .٣٩
١٧   تدعو عباس لمالحقة المسؤولين االسرائيليينمؤسسة الضمير لحقوق االنسان  .٤٠
١٧  نقـوم بواجبـنا تجـاه غـزة: إيران ترد على أبو الغيط .٤١
١٧  "إسرائيل" أفريقياً حاولوا التسلل إلى ١١٣اعتقال : مصر .٤٢
١٧ )٢١(عاكف يهنئ قادة حماس في ذكرى انطالقها الـ .٤٣
   

   :دولي
١٧  ويدعم االقتصاد الفلسطينيبراون ينتقد االستيطان  .٤٤
١٨  مجلس األمن يدعم المبادرة العربية للسالم .٤٥
١٨   االستمرار في تحويـل الشيكل لغزة"إسرائيل"البنك الدولي يناشدان الرباعية و .٤٦
١٩  ال رجوع عن محادثات السالم التي تقودها أمريكا: المجموعة الرباعية .٤٧
١٩  بوش يشكك في تسوية قبل رحيله .٤٨
١٩  "اسرائيل"ة غير مسبوقه تهدف الى تشجيع اليهود على الهجرة الى حملة امريكي .٤٩

   
    :تحقيقات وتقارير

١٩  تعزز ترسانتها الحربية وتكثّف مناوراتها العسكرية"إسرائيل" .٥٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  غازي الصوراني... تماعية والسياسيةأنفاق رفح وآثارها االقتصادية واالج .٥١
 ٢٧  فهمي هويدي... المرفوضة" الهدية"الهروب العربي الكبير  .٥٢
٣٠  *زياد جرغون... !هل أصبحت أمراً واقعاً؟: ظاهرة األنفاق .٥٣
٣٤   يديعوت-شماناليكس في... التهدئة تحتضر .٥٤
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 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  الفصائل ترحب وتعدها جزءاً من ثمار المقاومة.. أسيرا ٢٢٤ تفرج عن "إسرائيل" .١

 ٢٢٤أفرجت سلطات االحتالل االسرائيلي امـس عـن    :رام اهللا ـ غزة ـ وليد عوض واشرف الهور  
واستثنت  .كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس       اسيرا فلسطينيا معظمهم من حركة فتح       

 معتقلين كان مقررا االفراج عنهم، وقال المتحدث باسم مصلحة السجون االسـرائيلية             ٣سلطات االحتالل   
  .أنه لن يتم االفراج عنهم، دون أن يعطي أي تفاصيل 

 اسيرا من قطـاع     ١٨ا بينما توجه     من بين المفرج عنهم من سجن عوفر إلى حاجز بيتوني          ٢٠٦وتم نقل   
  .غزة من سجن شيكما إلى حاجز ايريز مع القطاع

 أمرأة وفتاة فلـسطينية     ١٠٠وكان بين االسرى الذين اطلق سراحهم امس امرأة واحدة من بين اكثر من              
  .تواصل سلطات االحتالل اعتقالهن

ى تعهد خطي بعـدم ممارسـة أي        واكدت مصادر اسرائيلية ان االسرى الذين تم االفراج عنهم وقعوا عل          
  .أنشطة معادية السرائيل
اإلفراج عن االسرى، مؤكدة أنه انتصار للقيـادة        ' مجموعات الشهيد ياسر عرفات   'وثمنت كتائب األقصى    

  .الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في قضية األسرى
واعتبرتا ذلـك   ' فتح'من حركة   والجهاد اإلسالمي باإلفراج عن االسرى      ' حماس'من جهتها رحبت حركتا     

  .جزءا من ثمار المقاومة الفلسطينية التي اشتد عودها
وحذرت حركة الجهاد اإلسالمي من استغالل قضية األسرى لتعميق حالة االنقسام القائمة بـين الـضفة                

ل الغربية وقطاع غزة باعتبار أن المفرج عنهم غالبيتهم من حركة فتح بينما تم اسـتثناء بـاقي الفـصائ                  
  .الفلسطينية األخرى

الدكتور صالح البردويل من أن هناك محاولة لاللتفاف على         ' حماس'ومن ناحيته حذر القيادي في حركة       
المقاومة ومحاولة تبخيسها من خالل إظهار إطالق سراح األسرى كمـا لـو أنـه مـن ثمـار مـسار                     

  المفاوضات،
لهؤالء األسرى وأن العمـل     ' تهانيها الحارة 'كما أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أن حركته تقدم           

واجب وطني وليس منة من أحد وال حسن نوايا من قبل االحتالل الصهيوني الذي              'على إطالق سراحهم    
أراد ان يقزم قضية األسرى ويستخدمها كورقة للتغطية على جرائمه المتواصـلة ضـد أبنـاء شـعبنا                  

  .'الفلسطيني
  ١٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  أبريل/ عباس يتجه إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في نيسان": اةالحي" .٢

من مصادر فلسطينية موثوقـة أن الـرئيس        " الحياة" علمت   : فتحي صباح، محمد يونس    -غزة، رام اهللا    
بريـل المقبـل، وكـشفت مـصادر        أ /محمود عباس يعتزم تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في نيسان        

ـ   عباس بحث في ملف االنتخابات وانتهاء فترة واليتـه مـع عـدد مـن                أنفي غزة   " ةالحيا"فلسطينية ل
الزعماء والقادة العرب، بينهم الرئيس بشار األسد، وقطع على نفسه عهداً بعدم ترشيح نفسه لوالية ثانية،                

 لـى أن عبـاس شـكا كثيـراً        إ وأشارت.  الرئيس المنتخب الجديد   إلى" يسلم األمانة "مضيفة أنه يريد أن     
 من حركة حماس وغيرها، فضالً عن تقدمه في السن، األمر الذي            إليهوبمرارة من االتهامات التي توجه      

وأوضحت أن دوالً مثل سورية نصحته بتنظيم االنتخابـات فـي           . ال يستطيع معه البقاء في سدة الرئاسة      
لزماً دسـتورياً وقانونيـاً      نفسه م  ال أنه قرر تنظيمها في نيسان، معتبراً      إ سبتمبر،   /يلولأغسطس أو   أ /آب
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 يصدر مرسوماً رئاسياً خالل األيام أو األسابيع القليلة المقبلة، وهـو            أنورجحت  . ٢٠٠٩بتنظيمها السنة   
  . ردينة أمسأبو الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أكدهما 

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  تسوية دون اإلفراج عن كافة األسرى ال: عباس .٣

الـرئيس الفلـسطيني     أن    منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٦/١٢/٢٠٠٨الخليج،  نشرت  
محمود عباس، أكد أمس، أن الفرحة بإطالق سراح دفعة األسرى الجديدة من سجون االحتالل، لن تكتمل                

ولدى استقباله األسرى المفرج عنهم تعهد عباس العمل علـى إطـالق كـل              .  ألف أسير  ١١إال بخروج   
  .اء من الضفة الغربية أو من قطاع غزة ومن كل الفصائلاألسرى سو

ووصف وزير شؤون األسرى والمحررين اشرف العجرمي، اإلفراج عن هذه الدفعة بأنه جـزء بـسيط                
  .سير فلسطيني في سجون االحتاللأ ألف ١١ من أكثرمقارنة مع وجود 

 الرئيس عبـاس    أنليد عوض   رام اهللا و   نقالً عن مراسلها في    ١٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي،   وأضافت  
 تعـتقلهم فـي     أسـير  ألف ١١ سراح   إطالق دون   "إسرائيل"كد أن السلطة لن توقع على اتفاق سالم مع          أ

  . الفلسطينيين بسبب انتماءاتهم السياسيةاألسرىوشدد عباس بأنه ال يميز بين  .سجونها
  
  فرج عنهماألسرى المخمسة أضعاف اعتقلت " إسرائيل: " البرغوثيمصطفى .٤

المبادرة الوطنيـة   أن   وليد عوض    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي،   شرت  ن
 الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون االحـتالل، واصـفة تلـك            لألسرى عن تهانيها    أعربتالفلسطينية  

 مـصطفى   وقال النائب  .سيرأ ألف من احد عشر     أكثر ذر للرماد في العيون في ظل وجود         بأنهاالخطوة  
 في حين اعتقلـت     أنابوليس منذ مؤتمر    أسيرا ٩٩٠فرجت عن   أ إسرائيل إنالبرغوثي في بيان صحافي     

 "إسـرائيل "وضـح ان    أو . عنهم اإلفراج عدد من تم     أضعاف فلسطينيا في الفترة ذاتها، أي خمسة        ٤٩٥٠
 ممـن   األسـرى   عن بضع مئات من    اإلفراج العام من خالل     الرأيتستخدم سياسة الباب الدوار وتخادع      

  .األسرى نائبا واآلالف من ٤٧شارفت مدد محكومياتهم على االنتهاء في وقت ما زالت تعتقل فيه 
 أن  وكاالتوعن ال  يوسف الشايب    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٦/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن،   وأوردت  

ة قال لوكالة فرانس برس      الفلسطينية عبد الناصر فروان    األسرى في وزارة شؤون     اإلحصاءرئيس دائرة   
 ٢١٠٠ سراحهم كبادرة حسن نية في عهد الرئيس عباس بلـغ            إسرائيل أطلقت الذين   األسرى مجموع   إن"

  ".أسير
  
  "فخ منصوب للفلسطينيين والعرب"المشروع األمريكي المطروح في مجلس األمن : قبعة .٥

 تيـسير قبعـة مخاوفـه مـن          أبدى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني      : جيهان الحسيني  –القاهرة  
فخ منصوب  " في شأن عملية السالم، واصفا إياه بأنه         األمن المطروح حاليا في مجلس      األمريكيالمشروع  

 الذي  "أنابوليس"وحذر من أن تسفر االجتماعات المعقودة حاليا عن اعتماد اجتماع           ". للفلسطينيين والعرب 
نية وللعملية السلمية في الشرق األوسـط وتهمـيش          للقضية الفلسطي  أساسيةعقد العام الماضي كمرجعية     

إن هناك محاوالت من    ": "الحياة"وقال قبعة لـ     . المتحدة األممقرارات الشرعية الدولية المعترف بها من       
 ١٩٤ المتحـدة    األمم عوضا عن أو بديال لقرارات       أساسية وتثبيته كمرجعية    أنابوليسأجل اعتماد اجتماع    

 إلـى تصون الحقوق الفلسطينية وتؤكد حق عودة الالجئين الفلـسطينيين           التي   ٣٣٨ – ١٨١ – ٢٤٢ –
 شطب هذه القرارات بمساندة     إلى بأنهم يسعون    اإلسرائيليين، متهما   "١٩٤٨ديارهم التي شردوا منها عام      

  . مثلما تم شطب القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصريةأمريكية
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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 صاد ضروري لتثبيت الفلسطيني في وطنهبناء االقت: فياض .٦

 رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض شدد علـى          أن لندنمن   ١٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،   نشرت  
 وأضـاف ". تثبيت الفلسطيني في وطنه   " االستثمار في فلسطين ودعم االقتصاد الفلسطيني من اجل          أهمية

الذي انطلق في لندن أمـس وينهـي        " في فلسطين مؤتمر االستثمار   " مشاركته في    أثناءفياض للصحافيين   
ورد فيـاض   ". يجب إعطاء المواطن المقومات للعيش ومقاومة االحتالل والبقاء في الوطن         : " اليوم أعماله

على المنتقدين لسياسة دعم االقتصاد الفلسطيني، خشية من تقليل ذلك من جهـود دفـع عمليـة الـسالم                   
كلة جوهرها سياسي وال حل إال الحل السياسي وكل ما يجري مهم            المش: "، قائالً "إسرائيل"والضغط على   

الموضوع ليس فقط إعالن الدولة، فذلك تم، بل الـضروري هـو بنـاء              : "وأضاف". لكنه ال يشكل بديالً   
  ".الدولة ومؤسساتها وتقديم الخدمات كي تقوم دولتنا

سسات يتطلب التفاعل مع العالم، مـن       الجهد التنموي وتقوية المؤ   : " المؤتمر قائالً  أهمية إلىولفت فياض   
 الخاص من اجل تحريك االقتصاد وتوفير       األعمالجهة المطالبة بالمساعدة المالية، ومن جهة جذب قطاع         

 ومن اجل ذلـك يجـب    األرضإنهاء االحتالل يعتمد على تثبيت المواطن على        : "وأضاف". فرص العمل 
هـذه فقـط    : "، موضحاً " للصمود األساسيةمقومات  توفير خدمات مثل التعليم والصحة وكل ما يتصل بال        

  ". لم تتوفر المقومات المطلوبةإذاشعارات 
 سالم فياض، دعا     أن  أمجد التميمي  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة،   وأضافت  

انية فـي    في األنـشطة االسـتيط     "إسرائيل" عملية إزاء توسع     إجراءاتلى اتخاذ   إ األوروبيدول االتحاد   
ما يثير قلقنا أن األنشطة االستيطانية استمرت وبوتيرة متسارعة، وهـذا            "إن الفلسطينية، وقال    األراضي

 اتخـاذ   إلـى  عن موقفها مـن االسـتيطان        اإلعالن االنتقال من طور     األوروبييتطلب من دول االتحاد     
 ". حلإلى عملية الن االستيطان يضعف مسألة التوصل إجراءات

  
   بتنفيذ استحقاقات السالم"إسرائيل" إللزام والرباعية األوروبيو االتحاد  تدعالسلطة .٧

 دول  أمـس  صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير          .طالب د  :اشرف الهور  -غزة  
 بتنفيذ االلتزامات المترتبـة عليهـا       "إسرائيل" إللزام االستمرار في بذل كل الجهود       إلى األوروبياالتحاد  
 األوروبيـين وحث عريقات في بيان صحافي،      .  من خارطة الطريق الدولية للسالم     األولىالمرحلة  ضمن  
 برفع الحصار عن قطاع غزة وعدم اسـتخدام المـواد الغذائيـة             اإلسرائيلية الحكومة   إلزاموجوب  "على  

بوقـف  كمـا طالـب      ".والدوائية والوقود والكهرباء والمياه كأدوات للضغط على سكانه وفتح المعـابر          
 عـن   واإلفـراج النشاطات االستيطانية وفتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية           

  . المبعدينوإعادةالمعتقلين 
بعيـدا عـن   " اتفاق سالم شامل حول كافة قضايا الوضع الدائم إلىوشدد عريقات على ضرورة التوصل      

 ال  أو االتفاق على كـل شـيء        إما"وقال  ".  من القضايا  إي تأجيل   أو مبادئ   إعالن أواالتفاقات االنتقالية   
مستمر في مساعيه النجاح جهـود      " الرئيس محمود عباس     أن األلماني، موضحا انه ابلغ المسؤول      "شيء

  ".الحوار الوطني الفلسطيني الذي تقوم به مصر الستعادة الوحدة الفلسطينية
تحمل مسؤولياتها  " ردينة اللجنة الرباعية الدولية بـ       وأبفي ذات السياق، طالب الناطق باسم الرئاسة نبيل         

 أن وأكـد ،  "حركة سياسية وليس بيانات فقط    " القيام بـ    إلىبو ردينة الرباعية    أ، ودعا   "تجاه عملية السالم  
  .السلطة من جانبها ملتزمة بالمفاوضات وعملية السالم ومبادرة السالم العربية

  ١٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
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   إسرائيلية-ياض تدعو مجلس األمن لتبني مفاوضات فلسطينية حكومة ف .٨
 إلـى  مجلس األمن الدولي     أمسدعت حكومة تصريف األعمال الفلسطينية برئاسة سالم فياض         : )ا.ب.د(

وطالبت الحكومة الفلسطينية بأن يتضمن مشروع       . بمرجعية دولية  إسرائيلية -تبني مفاوضات فلسطينية    
 التأكيـد   اإلسرائيلية -ي مجلس األمن الدولي اليوم حول المفاوضات الفلسطينية         القرار الذي سيتم بحثه ف    

  .على استمرارها على أساس جميع قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة
من جهة أخرى، أعربت الحكومة الفلسطينية عن خيبة أملها ورفضها لقرار المجلس الوزاري األوروبي              

  ". إسرائيل"ن االتحاد األوروبي والمتعلق برفع مستوى العالقات بي
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 طالب برفع الحصار وفتح المعابرت وغزةلى تمديد التهدئة بتدعو إ فياض حكومة .٩

ـ   أمسحكومة تصريف األعمال الفلسطينية برئاسة سالم فياض         ت دع : وفا –رام اهللا     ٨٣ خالل جلسته ال
ر الداخلية عبد الرزاق اليحيى، إلى تمديد التهدئـة فـي            برئاسة وزي  أمسالتي عقدها، في مدينة رام اهللا       

 "إسرائيل"القطاع كمصلحة وطنية عليا، ولتجنيب أبناء شعبنا في القطاع المزيد من المعاناة، وعدم إعطاء               
المبررات للقيام بعملية عسكرية واسعة، التي تخطط للقيام بها، ما سيعرض أبناء شعبنا في القطاع إلـى                 

 .اناة والويالتالمزيد من المع
وطالب مجلس الوزراء برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة وفـتح المعـابر، والـسماح بإدخـال كافـة            

 .االحتياجات من المواد الغذائية واألدوية والوقود والسيولة النقدية
 ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  ار غزةكبرى وراء حص الوضع في فلسطين كارثي وقوى:  الفلسطيني لدى قطرالسفير .١٠

وصف السفير الفلسطيني المعتمد لدى دولة قطر منير غنام الوضع في فلـسطين              : هديل رشاد  -الدوحة  
ـ    .بالكارثي ألن االحتالل يعيق كل شيء      علـى هـامش أعمـال       "القدس العربي "وقال في تصريحات ل

رضـون النتهـاك    إن الفلسطينيين يتع  "المؤتمر العربي األول لحقوق اإلنسان الذي استضافته دولة قطر          
حقوقهم اإلنسانية منذ قرن وما يجري في غزة ما هو إال حلقة من حلقات الظلم الصارخ الذي يقع علـى                    
الشعب الفلسطيني جراء االحتالل والعدوان وجراء مناصرة هذا العدوان من قبل قوى كبرى وعالمية في               

  ".الحقيقة ال تعير اهتماماً كافياً لحقوق اإلنسان الفلسطيني
  ١٦/١٢/٢٠٠٨لقدس العربي، ا

  
 ال ضمانات إسرائيلية بعدم قصف مقرات الشرطة في الضفة:  بعثة الشرطة األوروبيةرئيس .١١

عرب الجنرال كولن سميث رئيس بعثة الشرطة األوروبية فـي رام اهللا            أ:  جمال جمال  -رام اهللا المحتلة    
سرائيليين أي ضمانات حقيقية بعدم      لم يتلق من الحكومة والجيش اإل      ألنه األسففي ختام مهام عمله عن      

وأضاف في مؤتمر صحفي     .استهداف مقرات الشرطة والمقار التابعة لألمن الفلسطيني في الضفة الغربية         
ـ                    ـ عقده أمس في مقر الشرطة األوروبية في منطقة المصيون جنوب مدينة رام اهللا رداً علـى سـؤال ل

وقال ان هذه القـضية      ."إسرائيل" بين السلطة الفلسطينية و    ان القضية مرتبطة بالعالقات الثنائية    " الدستور"
سياسية بالغة التعقيد مرتبطة بمستوى العالقات التي تسود بين الطرفين ومستوى التنسيق والثقة المتبادلة              

، واألجهـزة ونحن هناك نعمل على رفع كفاءة الشرطة الفلسطينية ونقوم بتدريبها وتزويـدها بالمعـدات            
 وال نتعهد بان نحميها أو نمنع ضربها من قبل اإلسرائيليين كما حدث في بداية االنتفاضة                ولكننا ال نضمن  

 .٢٠٠٠الثانية عام 
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عن المزاعم اإلسرائيلية بان االجتياحات للضفة الغربية ومدنها نـابع مـن            " الدستور "ـ ل آخروفي سؤال   
 الشرطة الفلسطينية   إن.. ال" العجز الشرطة واألمن الفلسطيني وخوفاً من سيطرة حركة حماس عليها، ق          

أدائها بشكل جيد ولكن العائق الذي يحد من نـشاطاتها تلـك الحـواجز               تتطور بسرعة ويرتفع مستوى   
وأكد أن الشرطة الفلسطينية ليست فاشـلة كمـا        ".العسكرية اإلسرائيلية التي تقطع أوصال الضفة الغربية      

  .باط المميزين واألوفياء لوطنهميدعي البعض، بل هي شرطة قوية وتضم العديد من الض
كد أن جزءاً كبيراً من المساعدات التي رصدت في مؤتمر برلين الذي خصص لدعم األمن الفلسطيني                أو

 الماضي تم تحويلها وان ألمانيا زودت الشرطة بأسطول من سيارات الشرطة الحديثـة              أغسطس/ في أب 
ية ومعدات ووسائل خاصة تدعم عمل ومهـام         قدمت اجهزة اتصاالت ال سلك     أخرىوكذلك دول أوروبية    

 مركـز   ٣٨وأضاف تم دعـم      .الشرطة وخاصة في مجال الجريمة مثل مختبرات علمية للبحث الجنائي         
) ب( مركزا، وبعض منها في منطقة السيطرة اإلسـرائيلية    ٧٦شرطة في أنحاء الضفة الغربية من أصل        
 ما ينقص الشرطة الفلسطينية القدرة الوظيفية التـي          أن وأكد. وذلك بعد التنسيق مع الحكومة اإلسرائيلية     

 .لها عالقة بالبنية التحتية من مراكز ومركبات وسجون، إضافة إلى التدريب العالي
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  ناصيف بعد يوم من اعتقاله حماس رأفت أمن السلطة يفرج عن القيادي في: الضفة .١٢

 الضفة الغربية مساء أمس، عن عضو القيادة السياسية لحركة           األجهزة األمنية في   تفرج أ :الضفة الغربية 
  . بعد يوم واحد من اعتقاله على يد جهاز المخابرات،حماس رأفت ناصيف

نتيجة لحالة الهستيريا التي أصيب بها فريق       "واعتبرت حماس، أن اختطاف أجهزة أمن السلطة لناصيف،         
هيري والشعبي الكبير حول حركة حمـاس وبرنامجهـا         رام اهللا وأجهزة أمن مخابراته من االلتفاف الجما       

إن هـذا   : "وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صـحفي أمـس           ". المقاوم وشرعيتها 
االختطاف يؤكد على النهج التصفوي والدكتاتوري والقمعي الذي يـستخدمه فريـق عبـاس وأجهـزة                 

التسوية الهزيلة والنهج التفاوضي الذي دمـر       مخابراته ضد حركة حماس، وضد كل الرافضين لمشاريع         
قضيتنـا وشوه تاريخ نضالنـا، ولكل المؤكدين على نجاعة نهج المقاومة كخيار اسـتراتيجي لحمايـة               

  ". الشعب واسترداد الحقوق ولجم االحتالل
  ١٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
 يعتقل أحد مبعدي مرج الزهور في قلقيلية" الوقائي" .١٣

 جهاز األمن الوقائي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، أمس، الشيخ عوض عودة أحد               اعتقل :قلقيلية
 .مبعدي مرج الزهور ومسؤول لدور القرآن الكريم في المدينة

  ١٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  وضاع الصحية للفلسطينيينزكي يطالب الصليب األحمر بتحسين األ عباس .١٤

 السفير عباس زكي    أنمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت في بيان         في ممثلية    اإلعالمي المكتب   أعلن
 الدولي في لبنان، جورج كومينوس، الذي وضع زكي فـي صـورة             األحمراستقبل رئيس بعثة الصليب     

 .النشاطات التي تقوم بها اللجنة الدولية على المستوى الصحي في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان              
نظمة دولية قادرة علـى     م عملهم ك  إطاربمساعدة الالجئين الفلسطينيين في      "األحمرب  وطالب زكي الصلي  

 ". لالجئيناإلنسانية األوضاعتحسين 
  ١٦/١٢/٢٠٠٨ ،المستقبل
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  ال مبررات مقنعة لتجديد التهدئة: للجهاد اإلسالمينائب األمين العام  .١٥
زياد النخالة تجديد التهدئة » اإلسالميالجهاد «رفض نائب األمين العام لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 

ذاهبون في اتجاه إنهاء التهدئة وعدم تجديدها ألنه ال «: »الحياة«مع إسرائيل، وقال في تصريحات لـ 
واضاف . »توجد مبررات حقيقية أو مقنعة الستمرارها، وال يوجد أي مؤشر ايجابي يشجع على تجديدها

سرائيل تشغيل المعابر أمر غير منطقي، مشددا على رفض مبدأ أن تجديد اتفاق التهدئة من دون إلزام ا
  .»تهدئة في مقابل تهدئة«

، مضيفا انه طالما لم »نرى أن التهدئة فقدت مبرراتها طالما هي غير مقترنة بتشغيل المعابر«: وقال
يناسبه يتحقق تشغيل المعابر بشكل طبيعي من خالل التهدئة، فإنه من حق الشعب الفلسطيني اختيار ما 

ودعا اسرائيل الى تنفيذ اتفاق . من خيارات او بدائل من اجل فك الحصار عنه، في اشارة للمقاومة
التهدئة بحذافيره وتلبية االستحقاقات الواردة به، كما طالب مصر بصفتها وسيطا وراعيا لهذا االتفاق ان 

وإال ما «: اء بها، متساءالً باستنكارتدعمه وتحافظ عليه بأن تلزم االسرائيليين احترام التزاماتهم والوف
  .»جدواها؟

واعتبر النخالة أن ما يراه البعض ان القوى والتنظيمات الفلسطينية تتمسك بالتهدئة وتراها مصلحة لها 
هو قراءة خاطئة ال تخضع لمنطق، داعيا إياهم الى قراءة الوضع الفلسطيني مجددا في ظل هذه الحقيقة 

  . والمستجدات الراهنة
  ١٦/١٢/٢٠٠٨حياة، ال

  
     ستفوز في أي انتخابات نزيهة وحرة تجري اليومحماس:  طافشخالد .١٦

أكد القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية خالد طافش أنه لو أجريت اآلن انتخابات : بيت لحم
نزيهة وحرة يتحرك فيها الشعب كما يشاء فإن حركته ستفوز فيها، وستحقق ماال يتوقعه مخاصموها 

إن الشرط بأن تكون تلك االنتخابات نزيهة وهو ما : صة في الضفة الغربية، ولكنه استطرد قائالخا
  .يخالف الواقع الذي ال يسمح ألحد برفع راية في الضفة الغربية

وأضاف طافش وهو أحد قادة الحركة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ونائب عنها في المجلس 
إن حماس تسير وفق رؤية إسالمية وطنية ": "فلسطين"في حديث لـالتشريعي عن محافظة بيت لحم 

 شهد االنطالقة ١٩٨٧، معتبرا أن العام "وتحمل نهج المقاومة والعمل السياسي في بوتقة فكرية جامعة
الفلسطينية لحركة حماس التي حلقت بفعل صمودها وحضورها النضالي الكبير في الفضاءات العالمية 

  .١٩٩٢منذ العام 
  ١٦/١٢/٢٠٠٨ ،فة فلسطينصحي

  
  ال تهدئة مع االحتالل: ممثل حماس في لبنان .١٧

تهدئة مـع االحـتالل وأن       أكد ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان أنه ال        :  رئيفة المالح  - جنوب لبنان 
 وقال في تصريح لعكـاظ إن تقيـيم الفـصائل           ،الحركة ستتعامل مع واقع مستجد بعد يوم الجمعة المقبل        

 ٣٠لتهدئة جاء سلبيا، مضيفا أنها لم تحقق المطلوب منها ولم يتم فتح المعابر سـوى بنـسبة                  الفلسطينية ل 
معتبرا أن هذا    .وأوضح أن سقوط التهدئة عسكريا يعني العودة إلى المواجهة المفتوحة مع االحتالل           %. 

ى أن انتهاء فترة    ولفت إل . الموقف يعيد األمور إلى المربع األول بأنه التسوية والمفاوضات مع االحتالل          
التهدئة سيضع كل األطراف السياسية أمام استحقاق محدد كيف سيتم التعامل مع العدوان اإلسـرائيلي إذا                

 . أدركنا أنه لن يقتصر على غزة؟
  ١٦/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 
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 خاصة تغتال أحد قياديي الجهاد في مدينة جنين إسرائيلية  وحدة .١٨
 في الساعات األولى من فجر اليوم، الثالثاء، قيادياً في سرايا اغتالت قوة إسرائيلية خاصة،: ألفت حداد

 خاصة إسرائيليةوقال مصدر قيادي في حركة الجهاد إن قوة  .القدس بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة
 ".من سكان منطقة اليامون شمال غرب جنين)  عاما٢٢" (جهاد أحمد أمين نواهضة(اغتالت القيادي 

  . كان قد أفرج عنه منذ نحو شهر من سجون السلطة) أبو خطاب" (نواهضة"قيادي وأوضح المصدر أن ال
وحمل المصدر القيادي السلطة الفلسطينية مسؤولية استهداف أبناء الجهاد اإلسالمي من قبل االحتالل، 

ر هذه الحمالت تأتي استكماالً لدورها في استهداف المقاومين والزج بهم في السجون في إطا"مؤكداً أن 
  ".عملية التنسيق األمني لنزع سالح المقاومة

 ١٦/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  المؤتمر السادس للحركةعباس الداعم الوحيد لعقد : فتحمصادر في  .١٩

أن السبب وراء تعطيل عقد المؤتمر الـسادس للحركـة نـاتج            " فتح"كشفت مصادر في حركة      :رام اهللا 
كزية من خسارتهم فـي االنتخابـات التـي         باألساس عن وجود مخاوف لدى بعض أعضاء اللجنة المر        

، ان الرئيس محمود عباس هو الـشخص الوحيـد          "الخليج"وقالت تلك المصادر ل     . ستجري في المؤتمر  
  .المؤيد لعقد المؤتمر بأسرع وقت ممكن

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
   

  لعامفتح محاصرة ماليا وعلينا التهيؤ لالنطالقة وانشاء فضائية والتحضير للمؤتمر ا: قريع .٢٠
اكد احمد قريع مفوض عام التعبئة والتنظيم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان حركـة فـتح            : رام اهللا 

محاصرة ماليا منذ عقدين وتتفاقم اآلن وليست حركة حماس او التنظيمات االخرى فـي فلكهـا او مـن                   
تواجه مـؤامرة   يحاول ان يرث حركة فتح أفرادا وجماعات هم المحاصرون، بل ان حركة فتح هي من                

، ١٩٩٠وحصارا ماليا، وقال ان الحركة في وضع مالي صعب وهذا الوضع ليس بجديد بل بدأ من عام                  
 .لكننا لن نقبل به ولن يثنينا عن مواقفنا ولن يخضع قرار فتح وابنائها

جاءت اقوال ابو العالء خالل اجتماع عقد امس في مكتبه ببيت فتح بمدينة البيرة ضـم رؤسـاء لجـان                    
تعبئة والتنظيم وأمناء سر االقاليم والمكاتب الحركية وتباحث المجتمعون في عدد من القضايا والتحديات              ال

 .التنظيمية والحركية
وقال ابو العالء ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام قطعت شوطا كبيرا في استعداداتها، وحال اتمام ملف                

ان والزمان لعقـد المـؤتمر وعـدد االعـضاء الـذين            العضوية، ستجتمع اللجنة المركزية لتحديد المك     
سيحضرون المؤتمر، وأكد ابو العالء أنه سيعمل مع اخوته في اللجنة التحضيرية والمركزية لغاية تمثيل               

 .عادل للجان األقاليم المنتخبة والسابقة، والكوادر واالطر والفعاليات الحركية
االنطالقة المركزية وبذل كافة الجهود النجاحها وفـي        وقال انه تم تشكيل لجنة لوضع برنامج احتفاالت         

 .كافة محافظات الوطن، حيث عقدت اجتماعها األول عقب اللقاء ورفعت توصياتها للمفوض العام
وقال ابو العالء ان حركة فتح في الضفة سوف تحيي مهرجانات االنطالقة بكل امكانياتها تأكيـدا علـى                  

تحرير فلسطين، والعادة قوة فتح الجماهيرية في فلـسطين وامـام           مواصلتها طريق الفداء والتضحيات ل    
 .العالم اجمع، وتمنى على ابناء فتح في غزة ان يحيوا ذكرى االنطالقة بما استطاعوا

وتم نقاش مطالبات القواعد الحركية باطالق فضائية للحركة، وتم تـشكيل لجنـة لدراسـة االمكانيـات                 
جستية لهذه الغاية، واوعز ابو العالء للجنة التي شكلت بهذا الخـصوص            واالحتياجات الفنية والتقنية واللو   

اننـا نريـد    : وقال. بتقديم تصور كامل لفضائية فتح في اقرب وقت للشروع بتنفيذها على ارض الواقع            
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فضائية تعمل على ترسيخ سياسة فتح وتعمل على توحيد كلمتها وتنقل موقفها الرسمي، واكد ابو العـالء                 
  . لسطين فضائية وطنية لكل الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وليست فضائية لحركة فتحان فضائية ف

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   وتشدد على ضرورة الحوار الوطنيالشعبية تحتفل بذكرى انطالقتها:  لبنانمخيمات .٢١

ـ      فـي مخـيم     ف .ناسبةفأقامت سلسلة نشاطات في الم    .  النطالقتها ٤١احتفلت الجبهة الشعبية  بالذكرى ال
أبـو  (أركان بـدر    " الجبهة الديموقراطية "البداوي، أقامت الجبهة مهرجاناً سياسياً تحدث فيه عضو قيادة          

بفتح معبـر   "مطالباً مصر   " ضرورة الحوار الشامل بين الفصائل    "باسم منظمة التحرير، فشدد على      ) لؤي
  ". رفح

فـي  " مركز الشباب الفلـسطيني   "حفل استقبال في    ذكرى انطالقتها ب  " الجبهة الشعبية "وفي صور، أحيت    
وألقى عضو قيادة فرع لبنان في الجبهة أبو العبد الراشدي كلمة اسـتعرض فيهـا أبـرز                 . مخيم البص 

  ".المحطات الكفاحية في مسيرة الجبهة"
  ١٦/١٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
  سارع إلى شن عملية عسكرية ضد غزةأ لن :باراك .٢٢

اإلسرائيلي إيهود باراك االثنين خالل لقائه الرئيس النمساوي هاينتس فيـشر            قال وزير الدفاع     -تل أبيب   
ونقلت وسـائل    .الذي يزور إسرائيل، إنه لن يسارع الى اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة              

 ".عملية في غزة، لكني لـن أركـض إلـى غـزة    ) شن(لن أرتدع عن "إعالم إسرائيلية عن باراك قوله  
فـسوف يـستجاب لـه      ) بين اسرائيل والفلسطينيين على الحدود مع غـزة       (إذا ساد الهدوء    "وأضاف أنه   

بالهدوء وإذا تم خرق التهدئة، والوضع أصبح يحتم ذلك، فإننـا سـنعمل بالـشكل والطريـق والوقـت                   
  ".الصحيح

كرية االلكتروني إلى أن احتدام النقاش في إسرائيل حول شن عملية عس          " يديعوت أحرونوت "ولفت موقع   
ضد القطاع، يأتي على خلفية الحملة االنتخابية واقتراب موعد االنتخابات العامة اإلسرائيلية بعد شـهرين               

  .تقريباً
ألكس فيشمان أشار في تحليل نـشره االثنـين علـى أن            " يديعوت أحرونوت "لكن المحلّل العسكري في     

  ". عسكرية ضد القطاعاالنتخابات العامة القريبة ال تشجع على اتخاذ قرار بشن عملية"
االثنين، إلى شن عملية عسكرية ضد غزة       " كديما"ودعا وزير اإلسكان اإلسرائيلي زئيف بويم من حزب         

التهدئة كانت أسوأ من حالة القتال وتبين أنها وهم خطير، لم تواصل حمـاس خاللهـا                "فوراً، معتبراً أن    
  ".عمليات إرهابية أخرىإطالق النار وحسب، وإنما تسلّحت ونظمت نفسها لتنفيذ 

وزيرة الخارجية ورئيسة حزب    " العمل"من ناحيته هاجم وزير البنية التحتية بنيامين بن اليعزر من حزب            
تسيبي ليفني والنائب االول لرئيس الوزراء حاييم رامون، بسبب إطالقهما دعوات لـشن عمليـة               " كديما"

باتجاه جنوب  " قسام" صاروخاً واحداً من نوع      عسكرية على القطاع في أعقاب إطالق مسلحين فلسطينيين       
  .إسرائيل أمس األحد
هذه سياسة  "، مضيفاً أن    "باراك يقف قبالة طبول الحرب التي تقرعها ليفني ورامون        "وقال بن اليعزر إن     

  .وشن عملية عسكرية" رخيصة وسياسة انتخابات والسؤال هو ما إذا كان ينبغي القيام بذلك
نسوا مصطلح المسؤولية الوطنيـة     ) لشن عملية عسكرية  (جميع الذين يضغطون    "وأضاف بن اليعزر أن     

  اختتـام واليتـه    " ، إذ بإمكانـه اآلن    )ايهود أولمرت (وبهذا الخصوص فإنه كل االحترام لرئيس الحكومة        
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من خالل عملية عسكرية في غزة لكنه يضبط نفسه، وعنده على االقل االعتبار الوطني              "كرئيس حكومة،   
  ". على االعتبار السياسييتغلب

  ١٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  الجعبري يمسك بجميع الخيوط في حماس:  إسرائيليةةأمني مصادر .٢٣

كشفت القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي، نقالً عن مـصادر أمنيـة             :من زهير اندراوس   -الناصرة  
ليـة العـسكرية، ولكـن كبـار الـضباط          رفيعة المستوى، ان الجيش اإلسرائيلي بات جاهزاً لتنفيذ العم        

وقال مصدر أمني    .يعارضون العملية، وفي مقدمتهم رئيس هيئة األركان العامة، الجنرال غابي اشكنازي          
  .إسرائيلي إن جيش االحتالل اإلسرائيلي يجري استعدادات واسعة تحسبا الحتماالت التصعيد

ة االحتماالت، وبحسب المصدر نفسه فإن من       ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يستعد لكاف         
يمسك الخيوط بشأن تجديد التهدئة أم عدم تجديدها هو قائد الجناح العـسكري لحركـة حمـاس أحمـد                   

  .الجعبري
  ١٦/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   تطرد مبعوث األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"إسرائيل" .٢٤

عوثا أمميا عقابـا لـه علـى المقارنـة بـين            رحلت إسرائيل عن أراضيها أمس مب     : علي الصالح : لندن
االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية والممارسات النازية ضد اليهود بعـد احتجـازه لبـضع               

ومنعت السلطات اإلسرائيلية ريتشارد فولك، المقرر الخاص لحقوق اإلنسان في األمم المتحـدة             . ساعات
 .ته الى نيويورك على نفس الطائرة التي أقلته الى مطار اللدفي األراضي الفلسطينية من الدخول وأعاد

وكان فولك، وهو يهودي أميركي، قد وصل اول من امس مع مرافقيه الى مطار اللد، في زيارة هي 
األولى الى اسرائيل منذ تعيينه في منصبه هذا، وذلك من اجل إعداد تقرير عن الوضع اإلنساني في 

 .المقبل) آذار(فترض ان يسلمه لألمم المتحدة في مارس األراضي الفلسطينية، كان ي
وتباينت ردود الفعل على اإلجراء االسرائيلي، فبينما أدانته منظمات ومؤسسات حقوقية، واصفة هذا 

الذي تنتهجه إسرائيل في التعامل مع المنظمات الحقوقية المحايدة، " أسلوب الغاب"التصرف بأنه ينم عن 
 مديرة دائرة الشؤون الدولية وحقوق اإلنسان في وزارة الخارجية االسرائيلية، ان قالت سيمونه هالبرين،

واعتبرت سيمونه ان فولك شخص . فولك أعيد ألنه لم يكن شرعيا كمقرر خاص لحقوق اإلنسان الدولية
هذا بالمقارنة بين اإلسرائيليين والنازيين، واالنتهاكات اإلسرائيلية بالهلوكوست، وعلى " غير موضوعي"

وحسب مزاعم هالبرين فقد بعثت وزارة الخارجية ببرقية الكترونية الى . األساس فانه غير مرحب به
 .فولك يوم السبت الماضي، تطالبه بعدم الحضور، ولكنه اختار تجاهل اإليميل

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  أمريكية" شبح"طائرة  ٦٠شراء ريد ت "اسرائيل" .٢٥

يتمنى ان تتـضمن    " اإلسرائيلي"ان سالح الجو    " اإلسرائيلية" وزارة الحرب    قال مسؤولون في  : بي،آي.يو
دفعا باتجاه رفع الحظر    " ٢٢اف  " طائرة شبح من طراز      ٦٠خطة وزارة الدفاع األمريكية الجديدة شراء       

  .الذي يفرضه الكونغرس على تصدير طائرات الشبح
  اذا اصـبحت   "قولـه   " اإلسـرائيلي "جو  عن مسؤول كبير في سالح ال     " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   
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في اقرب وقت ممكن ومهما كان الـثمن فمـن اجـل            " إسرائيل"متوفرة فسنأتي بها الى     " ٢٢أف  "طائرة  
  ". الحصول على قدرة ردعية قوية واالنتصار في النزاع نحتاج الى افضل طائرة في العالم

  
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  تهام لعضو كنيست عربي زار سورية اإلسرائيلي ينوي توجيه االالقضاء .٢٦

تسلم العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي سعيد نفاع، عن كتلـة التجمـع             :  برهوم جرايسي  -الناصرة
الوطني الديمقراطي، رسالة من مكتب المستشار القضائي للحكومة، تبلغه بنية النيابة تقديم الئحة اتهـام               

  .وااللتقاء بشخصيات فلسطينية" دولة عدو"قانون اإلسرائيلي زيارة سورية، التي يعتبرها ال" بتهمة"ضده 
وأعلنت النيابة ذاتها أنها قررت إغالق ثالثة ملفات تحقيق ضد أعضاء الكنيست الثالثة، جمال زحالقـة                
وواصل طه، من حزب التجمع الوطني، وأحمد الطيبي رئيس الحكومة العربية للتغيير، وعدم تقديم لوائح               

  .هم إلى سورية ولبنان قبل عامين وثالثةضدهم بسبب زيارت
وسيكون تقديم الئحة اتهام ضد النائب نفاع مرهونا بجلسة استماع بحضوره لدى المستـشار القـضائي                

  .للحكومة، ليقرر بعدها ما إذا سيقدم الئحة اتهام أم ال
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   أيام٥خالل " نصر"بــ تُعد للحرب المقبلة مع حزب اللّه وتتوعد "إسرائيل" .٢٧

لـواء  "اإلسرائيلية، أمـس، أن     " جيروزاليم بوست "أعلن مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة      : محمد بدير 
غوالني، وهو أحد ألوية النخبة في الجيش اإلسرائيلي، أنهى مناورة استمرت أسـبوعاً فـي مرتفعـات                 

، مـشيراً إلـى أن   "ريا وحـزب اهللا الجوالن، في محاكاة لحرب شبيهة بحرب قد تواجه فيها إسرائيل سو       
  ".المناورة شهدت مشاركة أساسية من وحدات من سالح الجو والمدفعية والمدرعات"

الجيش فصل، في الحرب األخيرة، بين      "وأشار ضابط إسرائيلي رفيع المستوى، للصحيفة نفسها، إلى أن          
بح شريكاً في الحكومة اللبنانيـة،      أهداف تابعة لحزب اهللا وأهداف وطنية لبنانية، لكن بما أن الحزب أص           

ويملك حق النقض لقراراتها، فما من سبب إلجراء فصل في الحرب المقبلة، وعليه فإن أي هجوم يـشنّه                  
  ".حزب اهللا على إسرائيل، هو باألساس هجوم لبناني عليها

هللا، من أجل التحضير واالستعداد لحرب محتملة مـع حـزب ا          "وأضافت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه      
وضع الجيش اإلسرائيلي خططاً عملية من شأنها أن تؤدي إلى نصر سريع وواضح للحرب، خالل أربعة                

أوصـى المجلـس    "وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكينازي،          ". أو خمسة أيام  
 اهللا شريكاً فـي     الوزاري بإعطاء الجيش ضوءاً أخضر لقصف البنية التحتية اللبنانية بشدة، ما دام حزب            

  ".الحكومة اللبنانية
: تُنَفَّذ على مـرحلتين   "وتشير المصادر العسكرية اإلسرائيلية إلى أن الخطة التي وضعها جيش االحتالل            

في األولى تُدمّر البنية التحتية التابعة لحزب اهللا بواسطة سالح الجو، أمالً في أن يؤدي ذلك إلـى إنهـاء              
لى سالح الجو اإلسرائيلي االستمرار في طلعاته الجوية بانتظام فوق لبنان،           الحرب، األمر الذي يوجب ع    

أما في المرحلة الثانية،    . بهدف جمع معلومات عن الحزب وتعقب شحنات األسلحة التي تُهرّب من سوريا           
 فسيعمد الجيش إلى تنفيذ هجوم بري واسع النطاق، على األرجح إلى نهر الليطاني، حيث يعتَقَد بوجـود                

  ".غالبية الصواريخ القصيرة المدى التي يملكها حزب اهللا
  ١٦/١٢/٢٠٠٨األخبار، 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ١٢٨٥:         العدد       ١٦/١٢/٢٠٠٨ الثالثاء :ريخالتا

   منزالً غرب بئر السبع٢٠ و لكنيسةؤديي  وطريقمسجدهدم  .٢٨
أقدمت جرافات مجلس معاليه يوسيف اإلقليمي ليل األحد ـ االثنين، : القدس المحتلة ـ حسن مواسي

ث المهجرة، وذلك بادعاء أن الطريق غير قانوني وأقيم على هدم الطريق المؤدي إلى كنسية قرية اقر
على ارض زراعية، فيما أقدمت جرافات وزارة الداخلية اإلسرائيلية منذ ساعات صباح أمس على هدم 

 منزال تعود ملكيتها ألبناء عشيرتي األطرش وأبو هدبه غربي مدينة بئر السبع في صحراء ٢٠مسجد و
  .النقب

  ١٦/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 
  
  ألف عاطل عن العمل في القطاع ١٤٠ناك ه: الخضري .٢٩

كشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة المهندس جمال : ضياء الكحلوت -غزة
مهمتها التنسيق « العمل العالمي من أجل فلسطين»السفير عن إطالق مؤسسة »الخضري في مقابلة مع 

ل والحصار لتحديد آليات العمل المشترك، لتكون هذه بين كل المؤسسات الفاعلة التي تقف ضد االحتال
 . الفعاليات أكثر قوة وأكثر تأثيراً

 ألف عاطل ١٤٠ولفت الخضري إلى أن القطاع األبرز الذي تضرر هو قطاع العمال، حيث إن هناك 
مئة،  في ال٦٥ في المئة، ومعدل البطالة إلى ٨٠عن العمل في القطاع، الذي وصلت نسبة الفقر فيه إلى 

فيما أصبح متوسط دخل الفرد الواحد في غزة دوالرين فقط، مشيراً أيضاً إلى وجود بضائع في موانئ 
 مليون دوالر، كما أن القطاع الصحي تضرر بشكل ١٥٠إسرائيلية لتجار فلسطينيين تصل قيمتها إلى 

 . كبير، إضافة إلى قطاع البناء واإلنشاءات
  ١٦/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  آالف دونم من أراضي الفلسطينيين في الخليل ٤ادر  يصاالحتالل .٣٠

قالت مصادر فلسطينية إن السلطات اإلسرائيلية صادرت امس أربعة االف دونم من :  د ب أ- الخليل 
 .أراضي بلدة في الخليل من أجل بناء الجدار الفاصل

عبد الهادي حنتش القول إن عن خبير الخرائط واالستيطان " وفا"ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
السلطات اإلسرائيلية قامت بوضع العالمات على أربعة آالف دونم من أراضي عرب الرماضين لضمها 

وأشار إلى أن هذه األراضي تعود لمزارعين فلسطينيين إضافة إلى كونها تشكل مساحات .للجدار الفاصل
 .رعوية واسعة لمواشيهم

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  في انهيار نفق  على حدود غزةني فلسطيمقتل .٣١

القى شاب فلسطيني حتفه امس اثر انهيار نفق أرضي للتهريب وهو :  الدستور ، د ب أ ، بترا- غزة 
 .بداخله على الحدود الفلسطينية المصرية ، فيما نجا عدد من حريق وقع داخل نفق آخر

امها في عمليات التهريب على وتنتشر مئات األنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر بغرض استخد
ورصدت مؤسسات حقوقية فلسطينية  .القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ منتصف حزيران من العام الماضي

 . فلسطينيا داخل هذه األنفاق غالبيتهم سحقاً بالرمال إثر انهيارها٥٠مقتل أكثر من 
 ١٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  شمال غزة  إسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيينزوارق .٣٢
الزوارق "قالت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة في بيان صحفي إن :  د ب أ- غزة 

الحربية اإلسرائيلية هاجمت أحد قوارب صيد األسماك واعتقلت اثنين من الصيادين كانوا على 
يال مقابل شاطئ وذكرت الوزارة أن الزوارق اإلسرائيلية اعتقلت الصيادين على بعد ثالثة أم".متنه

 .شمال مدينة غزة" السودانية"منطقة 
وحملت الوزارة السلطات اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الصيادين داخل بحر قطاع غزة وعلى 

 .شواطئه مستنكرة االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة عليهم أثناء عملهم
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
   في الضفة الغربيةنهم صحفي مواطناً بي١٩ يعتقل االحتالل .٣٣

 مواطناً في الضفة الغربية بعد عمليات تفتيش ودهم ١٩اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، : الضفة
واسعة شنتها في منازل المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وسط إطالق نار كثيف وعشوائي، من 

 .بينهم صحفي يعمل لصالح تلفزيون محلي
  ١٦/١٢/٢٠٠٨ ،نصحيفة فلسطي

 
  التفتيش المذلة االسرى ينددون بعمليات اهالي .٣٤

ندد أهالي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وفعاليات نيابية ومؤسساتية امس،  :حسن عبد الجواد
باجراءات التفتيش المذلة على الحواجز االسرائيلية، جاء ذلك خالل اعتصام جماهيري نظمه نادي 

ي بيت لحم، أمام مقر الصليب االحمر الدولي، وشارك فيه عشرات من اهالي األسير الفلسطيني ف
  .األسرى

 ١٦/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
 
   حملة المليون توقيع إلنهاء االنقسام الفلسطينيانطالق .٣٥

انطلقت صباح أمس االثنين، اكبر حملة وطنية فلسطينية لإلنهاء االنقسام والمصالحة من مدينة  :رام اهللا
 في الضفة الغربية، تحت شعار نداء نابلس للمصالحة والوفاق بهدف جمع مليون توقيع في الضفة نابلس

الغربية وقطاع غزة للضغط على حركتي فتح وحماس لإلنهاء حالة االنقسام بين شطري الوطن 
  .الفلسطيني وإعادة الوحدة

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الوطن، عمان، 
 
  إلى البنوك في قطاع غزةاألموال نقل  "إسرائيل" دولية تحذر من منع مؤسسات .٣٦

وجه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للجنة الرباعية رسالة  :عبد الرؤوف أرناؤوط
إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت اكدوا فيها خطورة القرار اإلسرائيلي بمنع النقل المتنظم 

 الغربية ونظيرتها في غزة وقرار مصرفين إسرائيليين وقف للعملة بين البنوك الفلسطينية في الضفة
  .التعامل مع المصارف الفلسطينية

على نسخة منها، على انه سيكون لهذين القرارين تأثيرهما " األيام"وشددوا في الرسالة، التي حصلت 
 المدى مع الواضح على االقتصاد الفلسطيني ومؤسساته، وفي نهاية المطاف على عالقات إسرائيل طويلة

  .الفلسطينيين
  ١٦/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
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  تعفي مرضى الكلى من رسوم العالج في مستشفياتها  المقالةالصحة .٣٧
قررت، أمس، وزارة الصحة في قطاع غزة إعفاء مرضى الكلى من رسوم العالج في جميع  :غزة

 . مستشفياتها ومراكزها الصحية
  ١٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

  
 ويناشد مصر فتح معبر رفح ةيدعو إلى أوسع حملة تضامن مع أهالي غزنصر اهللا  .٣٨

دعا االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا الى اوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة، والى التظاهر في الثانية من بعد ظهر الجمعة في الضاحية الجنوبية في هذا االطار، وناشد القيادة 

ية المبادرة الى فك الحصار وفتح معبر رفح، مؤكدا ان االمة االسالمية ستحفظ للقيادة المصرية المصر
 . هذا الموقف

واذا أخذنا بعين االعتبار التصعيد السياسي والميداني االسرائيلي وكذلك التهديدات : وقال نصر اهللا
 . لقريبالعسكرية االسرائيلية ال يبدو هناك اي أمل بفك الحصار في المدى ا

والعنوان . خالصة المشهد اليوم نحن امام تصفية او عملية تصفية كاملة لكل مرتكزات القضية الفلسطينية
الكبير في هذه المرحلة هو حصار غزة وهدف هذا الحصار هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإحباط 

ويات مذلة ال تحفظ الحد الشعب الفلسطيني وفرض الشروط االميركية عليه واالسرائيلية والقبول بتس
 . االدنى من الحقوق المشروعة لهذا الشعب

وان منظمة . أقول للمسؤولين المصريين الزمن ليس زمن مزايدات ويريد احد ان يسجل نقاط: واضاف
المؤتمر االسالمي والجامعة العريبة مدعوتان ان تكونا الى جانب مصر اذا اتخذت موقفا من هذا النوع 

 .  مفترضة من احد من طواغيت العالمأمام اي مساءلة
نحن في الحزب سوف نسعى مع بقية االخوة واالصدقاء القامة اجتماعات واعتصامات متنوعة  وأكد

  . وسننظم تظاهره شعبية في الضاحية الجنوبية
 ١٦/١٢/٢٠٠٨السفير،  

  
  أكاذيب سخيفة تعكس خياالً مريضاً: مصر تنفي دفاع أبو الغيط عن ليفني .٣٩

نفت مصر، أمس، بشدة تقريراً نشرته صحيفة هآرتس العبرية عن إنقاذ وزير :  محمد الشاذلي- القاهرة 
خارجيتها أحمد أبو الغيط نظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني من الرد على مداخلة خالل اجتماعات وزراء 

كذب "واعتبرته . خارجية دول البحر المتوسط وحلف شمال األطلسي في بروكسيل األسبوع الماضي
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي في ". وسخافة، وال يعكس إال خياالً مريضاً من كاتبه

وأكد أن . بيان أمس، إنه يسفه ما نشرته هآرتس على لسان مراسلها في بروكسيل عما دار في االجتماع
أكاذيب ال يمكن أن تنطلي ما نشر في المقال المشار إليه ال أساس له من الصحة وينطوي بأكمله على "

مصر ال تقبل أبداً "وشدد على أن ". على أحد، وتستهدف في األساس الدس بين مصر والشعب الفلسطيني
من مسؤولياتها أو االضطالع بالتزاماتها كقوة احتالل، وال تقبل أي محاوالت إسرائيلية " إسرائيل"تبرئة 

بالضغط على "وطالب المجتمع الدولي ". لمواصلة فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة
لرفع حصارها الجائر المفروض على القطاع من أجل توصيل المساعدات الغذائية واإلنسانية " إسرائيل"

  ". ألبناء غزة حتى يعيشوا حياة كريمة
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  تدعو عباس لمالحقة المسؤولين االسرائيليين مؤسسة الضمير لحقوق االنسان  .٤٠
قال هيثم المناع، الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق االنسان، ومقرها باريس، :  بهية مارديني- مشق د

في تصريح خاص اليالف، ان مؤسسة الضمير لحقوق االنسان ونخب وشخصيات عربية ودولية وجهت 
وعربي تدعوه لضرورة تدخل فلسطيني " أبو مازن"رسالة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

حقيقي لمواجهة نتائج الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة، وذلك بمالحقة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذا 
وعبر عن قلق مؤسسة الضمير، وقلق الشخصيات العامة الفلسطينية والعربية والدولية، تجاه . الحصار

ع غزة، حيث أن األزمة الحالية التي تعصف بالسكان المدنيين في فلسطين وبشكل خاص في قطا
تستمر في تشديد الحصار وإغالق معابر قطاع غزة مما أدى إلى تدهور حاد لكافة مناحي " إسرائيل"

  . الحياة
  ١٦/١٢/٢٠٠٨موقع ايالف 

 
 نقـوم بواجبـنا تجـاه غـزة : إيران ترد على أبو الغيط .٤١

يحات وزير الخارجية رد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية حسن قشقاوي، على تصر: الوكاالت
تستغل القضية الفلسطينية للسيطرة على الشرق "المصري احمد أبو الغيط التي اعتبر فيها أن إيران 

، معلناً "إيران تقوم بواجبها في دعم القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة المحاصرين"وقال إن ". األوسط
 .انب المصري بهذا الشأنأن وفداً إيرانيا سيتوجه إلى القاهرة للتشاور مع الج

  ١٦/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  "إسرائيل" أفريقياً حاولوا التسلل إلى ١١٣اعتقال : مصر .٤٢

قالت مصادر مطلعة إن الشرطة المصرية اوقفت سائق شاحنة مغلقة من الخلف تحمل لوحات : القاهرة
يقها لشبه جزيرة اثناء عبورها قناة السويس في طر) دلتا مصر(نقل خاصة تابعة لمحافظة الدقهلية 

  . افريقياً من جنسيات مختلفة مختبئين داخل الشاحنة١١٣سيناء، واكتشفت وجود 
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
 )٢١(عاكف يهنئ قادة حماس في ذكرى انطالقها الـ .٤٣

بعث فضيلة األستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين ببرقيتَي : أحمد رمضان
لد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس وإسماعيل هنية رئيس تهنئة إلى خا

وأكد فضيلة المرشد أن ثبات .  النطالق الحركة٢١الوزراء الفلسطيني؛ بمناسبة إحياء الذكرى الـ
حرير المقاومة هو بوابة الدفاع عن المشروع اإلسالمي، كما أنه تأكيد أن المقاومة هي الطريق الوحيد لت

وأوضح أن ثبات المقاومة . فلسطين بعد أن باءت كل المفاوضات والمبادرات االستسالمية بالفشل الذريع
وصمودها هو الذي سيفك الحصار وليس قرارات األمم المتحدة والمؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية 

  .التي لم يكن لها جدوى
   ١٤/١٢/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
  ويدعم االقتصاد الفلسطينيان براون ينتقد االستيط .٤٤

دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون امس مجدداً الى ان يكون عام :  مينا العريبي- لندن
 عاما مهما في احراز السالم في منطقة الشرق االوسط، معلناً التزام بالده بتحقيق السالم من ٢٠٠٩

 مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وشدد براون في. خالل إزالة عوائق له، مثل المستوطنات
الفلسطيني سالم فياض صباح امس قبيل افتتاح مؤتمر خاص باالستثمار في فلسطين في لندن امس، على 
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قضية «: وقال. »عقبة التفاق يرى الجميع انه يمكن التوصل اليه«اهمية وقف االستيطان معبترا اياها 
 .»المستوطنات هي بالتأكيد أحد اسباب التعطيل

وقال مصدر بريطاني إن الحكومة تكثف جهودها لتوصيل رسالة الرفض للمستوطنات ودفع اسرائيل 
 .باتجاه وقف النشاط االستيطاني بعد ان سمعت شكاوى عدة من الطرف الفلسطيني ان التنديد لم يوقفها

ضي يؤكد ووزعت امس رسالة كتبها رئيس الوزراء البريطاني الى نظيره الفلسطيني االسبوع الما
 ٩واضاف براون في رسالته المؤرخة . »عدم دعم النشاط االستيطاني في االراضي المحتلة«التزامه بـ 

المملكة المتحدة اآلن تبحث عن ... موقفنا تجاه المستوطنات ليس جديداً«: الجاري) كانون االول(ديسمبر 
  .»خطوات فعالة يمكننا أخذها لعدم تشجيع توسع المستوطنات

نحن نريد تطبيق اتفاقية الشراكة االوروبية ـ االسرائيلية بشكل فعال، وأي «: اون في رسالتهوقال بر
، في اشارة الى تصدير اسرائيل منتجات من المستوطنات »انتهاك محتمل للنظام سيجري التحقيق فيه كلياً

 الفلسطينيين ال نحن قلقون ايضاً من ان المزارعين«: واضاف. تستغل العالقات التجارية بين الجهتين
يتمتعون بالتجارة الحرة التي تمنحهم اياها اتفاقية الشراكة االنتقالية بين االتحاد االوروبي ومنظمة 

وعدد براون في الرسالة التي وزعت على هامش  .، مطالباً اسرائيل باحترام االتفاقية»التحرير الفلسطينية
عدم تقديم وزارة التجارة واالستثمار أية «ت، منها المؤتمر، الخطوات التي تتخذها بالده ضد المستوطنا

وقال إن حكومته تبحث سبالً لمنع . »لشركات بريطانية تريد العمل في المستوطنات) قروض(خدمات 
 .البريطانيين من شراء أي ممتلكات في المستوطنات

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  مجلس األمن يدعم المبادرة العربية للسالم .٤٥

 في جلسة على مستوى وزاري، قراراً ، اليوم في نيويوركتبنى مجلس األمن: راغدة درغام - نيويورك
اقترحته الواليات المتحدة يعيد الى المجلس دوراً في عملية السالم في الشرق األوسط، ويأخذ علماً بأهمية 

ثنائية، ويدعو الدول ، ويؤكد التزامه بعدم العودة عن المفاوضات ال٢٠٠٢المبادرة العربية للسالم للعام 
الى دعم الحكومة الفلسطينية التي تلتزم مبادئ اللجنة الرباعية والمبادرة العربية للسالم وتحترم التزامات 

  .منظمة التحرير الفلسطينية
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  االستمرار في تحويـل الشيكل لغزة"إسرائيل"ن الرباعية والبنك الدولي يناشدا .٤٦

وني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق األوسط، ودومينيك شتراوس العضو أصدر ت: رام اهللا
 "اسرائيل"المنتدب في صندوق النقد الدولي، وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي، بيانا مشتركا يناشد 

واعتبر هؤالء أن القيود االسرائيلية تقوض . رفع القيود على تحويل األموال الى البنوك في قطاع غزة
القطاع المصرفي الفلسطيني، ما يزيد من صعوبة قدرة سكان غزة على تلبية احتياجاتهم األساسية من 

  .جهة، ويضعف حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وفي خطاب موجه لرئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت قال بلير ودومينك وروبرت، ان القيود 

 .كل قد تدعم السوق السوداء على حساب النظام المصرفيالحالية على التحويل المنتظم للشي
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  ال رجوع عن محادثات السالم التي تقودها أمريكا: المجموعة الرباعية .٤٧
قالت المجموعة الرباعية لمفاوضي السالم في الشرق االوسط يوم االثنين انه : رويترز -  االمم المتحدة

 والفلسطينيين رغم فشلها حتى االن "اسرائيل"ت التي تقودها الواليات المتحدة بين ال رجوع عن المحادثا
  .في تحقيق اتفاق سالم

عملية المفاوضات الثنائية التي اطلقت في قالت فيه أن وفي بيان صدر بعد اجتماع العضاء الرباعية 
ل وضع نهاية للصراع واقامة هذه المفاوضات ينبغي تكثيفها من أج... انابوليس ال يمكن الرجوع عنها و

  ."اسرائيل"دولة فلسطين بأسرع ما يمكن لتعيش جنبا الى جنب في سالم وامن مع 
  . والفلسطينيين وحث الجانبين على بذل مسعى أكبر النجاح المحادثات"اسرائيل"وانتقد البيان كال من 

على مواصلة العمل الصالح وحثت الفلسطينيين " اسرائيل"وأدانت المجموعة الهجمات العشوائية على 
  .أجهزتهم االمنية وتفكيك البنية التحتية لالرهاب

 على وقف جميع انشطة االستيطان التي تؤثر بشكل سلبي على مناخ التفاوض "اسرائيل"وحثت ايضا 
وعبرت  .وعلى تعافي االقتصاد الفلسطيني ومعالجة التهديد المتنامي الذي يشكله تطرف المستوطنين

لرباعية ايضا عن القلق بشان الحصار االسرائيلي لقطاع غزة قائلة ان ادخال االمدادات المجموعة ا
  .االنسانية الى غزة يتعين ضمانه بشكل مستمر

  ١٥/١١/٢٠٠٨ رويترز، 
  
  بوش يشكك في تسوية قبل رحيله .٤٨

وع قال الرئيس االمريكي جورج بوش االثنين ان الواليات المتحدة تعمل على مشر : وكاالت-عواصم 
  .قرار في مجلس األمن الدولي يهدف الى اعطاء دفع جديد لمفاوضات التسوية حول الشرق األوسط

وقال للصحافيين في الطائرة الرئاسية التي نقلته في زيارة مفاجئة الى افغانستان ان وزيرة الخارجية 
ككاً في إمكان مش االمريكية كوندوليزا رايس تعمل على قرار في مجلس األمن سيدعم مسار انابولس

  .تحقيق اختراق في المفاوضات قبل مغادرته البيت األبيض
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  "اسرائيل"حملة امريكية غير مسبوقه تهدف الى تشجيع اليهود على الهجرة الى  .٤٩

في والية " راسيل بري " االمريكية وبالتعاون مع صندوق " نفس بنفس "  تبنت منظمة : معا- بيت لحم
حملة غير مسبوقه تهدف الى تشجيع اليهود ممن يتحدثون االنجليزية في الواليات المتحدة نيوجيرزي 

  . واالقامة في المنطقة الشمالية "اسرائيل"والدول الغربية على الهجرة الى 
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية اليوم االثنين ان الحملة تشمل منح كل يهودي انجلو سكسوني 

 الف شيكل وسيارة لمدة عامين تناسب حجم اسرته فاالسرة الكبيرة قد تحصل على ١٠٠مكافأة بقيمة 
 "اسرائيل"سيارة جيب فاخرة واالكلبر قد تحصل على سيارة فان فاخرة بشرط ان يوافق على الهجرة الى 

  .واالقامة في المنطقة الشمالية 
  ١٥/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

 
  الحربية وتكثّف مناوراتها العسكرية تعزز ترسانتها "إسرائيل" .٥٠

عبـارة خـتم بهـا      " حذار من حرب اسرائيلية خاطفة في وقت قريب على لبنـان          ": صبحي منذر ياغي  
وترافقـت تحـذيرات   . ديبلوماسي غربي في لبنان لقاءه بعدد من االصدقاء في مطعم في شرق بيـروت       

رسانتها العسكرية والحربية، ومناوراتهـا     الديبلوماسي مع انباء ومعلومات عن مواصلة اسرائيل تعزيز ت        
العسكرية المكثفة قرب الحدود اللبنانية والحدود السورية، ما يدل على استعدادات حقيقية يقوم بها الجيش               
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االسرائيلي لشن حرب محتملة على المنطقة ومن بينها لبنان، لتحقيـق اهـداف اسـتراتيجية وسياسـية                 
صة صادرة عن اعلى اللجان العسكرية واالمنية في تل ابيب،          وعسكرية، جرى ادراجها في توصيات خا     

  .واستكماال لتوصية تضمنها تقرير لجنة فينو غراد
ذكر تقرير ديبلوماسي امني اعده خبير عسكري في احدى السفارات الغربية الناشـطة فـي لبنـان، ان                  
االجواء في المنطقة ملبدة، والجنوب اللبناني سيكون مدخال لحرب قد تشنها اسرائيل على لبنان، وربمـا                

بالتوازي مع الجبهة   سوريا وايران، وان التوقعات تشير الى احتمال تحريك الجبهة الجنوبية في فلسطين             
الجنوبية في لبنان، وخصوصا في ظل الفترة االنتقالية لتسلم االدارة الجديدة مقاليد الحكم فـي الواليـات                 

  .المتحدة االميركية
اال ان اوساطا اعالمية متابعة ذكرت نقال عن مصادر ديبلوماسية اخرى سيناريو من نوع آخر ينـاقض                 

يات السياسية الجديدة بعد انتخاب باراك اوباما رئيسا للواليات المتحدة          السيناريو االول، فأكدت بأن المعط    
االميركية وانشغال اسرائيل في مرحلة االنتخابات المبكرة، والتأثيرات الناجمة عن االزمـة االقتـصادية              

، المالية العالمية، تشكل عوامل مهمة لسوريا وايران لدفعهما في اتجاه تصعيد مواقفهما على جبهات عدة              
الرد "بعملية نوعية في الجنوب تحت شعار       " حزب اهللا "حيث اشارت تقارير استخباراتية الى احتمال قيام        

وخصوصا في ظل هذه المرحلة االنتقالية والتي ال تتيح لالسـرائيليين التفكيـر             " على اغتيال عماد مغنية   
  .٢٠٠٦بالرد العسكري كما حصل خالل حرب تموز 

  كل االحتماالت مفتوحة
صادر الديبلوماسية اشارت الى ان كل االحتماالت مفتوحة خالل االشهر المقبلة، والسيناريوات القائمة             الم

لحروب وعمليات استباقية امر ممكن في ظل هذا الجو الدولي المشحون والمضغوط بالعوامل االقتصادية              
  .واالمنية والعسكرية واالرهابية

ني كبير فان الدولة اللبنانية تلقت اخيرا تحذيرات من دولة          وبرأي احد المستشارين لدى مرجع سياسي لبنا      
اوروبية صديقة من تحضيرات اسرائيلية لحرب خاطفة قد تشن على لبنان، وان التهديدات التي ادلى بها                

حـزب  "اذ اكد بـاراك ان  . اخيرا وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك تؤكد صحة التحذيرات االوروبية     
 الف صاروخ يصل بعضها الى مدينـة        ٤٢ثالث مرات منذ حرب لبنان الثانية ولديه        ضاعف قوته   " اهللا

ديمونا في جنوب اسرائيل حيث المفاعل النووي االسرائيلي، وقادرة على الوصـول الـى تـل ابيـب                  
تمكن من اجراء تدريب عسكري في منطقة       " حزب اهللا "واعتبر باراك ان    . وعسقالن وبئر السبع وديمونا   

  ".ال يعمل" الذي انهى حرب لبنان الثانية ١٧٠١ليطاني، الن قرار مجلس االمن الرقم جنوب نهر ال
وتقيم معـه  " حزب اهللا"سوريا تساعد "وكشف باراك عن نية الحرب االسرائيلية المحتملة ضد لبنان بقوله    

ريا عالقات حميمة وهي ضالعة في عمليات سياسية داخل لبنان، ولدولة اسرائيل مصلحة في اخراج سو              
  ...".من دائرة المواجهة، واالتصاالت بسوريا هي امر ايجابي وينبغي تنفيذه بشكل مسؤول وجدي ودقيق

واللجوء الى الخيار العسكري ضد ايران لم ينفه باراك في تصريحاته، بل اشار الى احتمـال مهاجمـة                  
  .المنشآت النووية االيرانية

  تقارير سرية
، "امـان "رية اسرائيلية عن جهـازي المخـابرات العـسكرية          وسبق تصريحات باراك صدور تقارير س     

  :، اشارت الى النقاط اآلتية"الموساد"والمخابرات الخارجية 
  . ان مصدر التهديد الخارجي السرائيل هو ايران-
، والجهـاد االسـالمي     "حماس"،  "حزب اهللا "ايران، سوريا،   :  ان الجهات التي تهدد اسرائيل هي خمس       -

  .العالمي
  .والمنظمات الفلسطينية الراديكالية يتعزز بصورة مستمرة" حزب اهللا"ون بين ايران وسوريا و التعا-
  .واسرائيل" حزب اهللا" احتمال تجدد االعمال الحربية بين -
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 ان اي عملية عسكرية اسرائيلية في غزة ستؤدي الى اندالع العنف على جبهات اخرى، وخـصوصا                 -
  ".حزب اهللا"من قبل 

ريا عن المعسكر المتطرف الذي تتزعمه ايران ممكن، ولكن ثمنه سيكون اعادة الجـوالن               ان ابعاد سو   -
  .الى سوريا مع دعم اميركي

  . اي حرب مقبلة بين اسرائيل وسوريا لن تحسم في حروب الجو والبر انما عبر منظومات الصواريخ-
الـف سـبب    " حزب اهللا "لـوقال رئيس قسم االبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية يوسي بايدتس ان            

لتفجير المنطقة، بدءا من تحليق الطيران االسرائيلي في لبنان وتحرك القوات االسـرائيلية علـى طـول                 
  .الحدود مع لبنان وقضية مزارع شبعا

استبعدت قدرة العدو على اللجوء الى الخيار العسكري معتبرة تصريحات بـاراك            " حزب اهللا "اوساط في   
وبرأي مسؤول العالقـات الخارجيـة فـي        ". ها في االنتخابات االسرائيلية المقبلة    عنتريات لتوظيف "مجرد  

ان كل الدول مشغولة بشؤون داخلية، وثمة استحقاقات داخلية في كل مـن             "... حزب اهللا نواف الموسوي   
الواليات المتحدة واسرائيل وايران ولبنان، وان االسرائيليين بعكس ما يشاع غير مستعدين الي صـراع               

داني، والتقديرات تشير الى ان المقاومة في لبنان مستعدة لخوض معركة عسكرية اكثر مـن الجـيش                 مي
  ...".االسرائيلي

حزب "في ظل التهديدات االسرائيلية التي تعلو وتخفت من حين الى آخر، وفي ظل استبعاد المصادر في                 
السرية الى قيـام اسـرائيل بتعزيـز        امكان لجوء اسرائيل الى الحرب، تشير التقارير الديبلوماسية         " اهللا

ترسانتها وزيادة قدرات التسلح وتزويد الجيش االسرائيلي بأسلحة متطورة هجومية واجـراء منـاورات              
  .عسكرية وميدانية بشكل دائم
ـ    ، اعـادت   ٢٠٠٦ان اسرائيل، ومنذ حرب تموز      "قالت في هذا الصدد     " النهار"مصادر عسكرية خبيرة ل

لخطط االستراتيجية واللوجستية لدى الجيش االسرائيلي، وانشاء ما يشبه الجسر          برمجة انظمة التسلح، وا   
ففـي مجـال    . الجوي بينها وبين الواليات المتحدة لتعزيز قدرات الجيش باالسلحة المتطورة والحديثـة           

لديها القـدرة   " ايتان"السالح الجوي عملت اسرائيل على تطوير طائرة تجسس من دون طيار تحمل اسم              
 مترا وعرضها على مستوى الجناحين حوالى       ٣٥صابة اهداف في الجو وعلى االرض يبلغ طولها         على ا 
 مترا، وتعمل الطائرة كجزء من منظومة الحرب ضد الصواريخ البالستية البعيدة المـدى ويمكنهـا                ٣٥

تطورة البقاء في الجو لفترة طويلة فوق مناطق اطالق الصواريخ لتدميرها، والطائرة مزودة بكاميرات م             
  ...ومؤشرات ليزر لتوجيه السالح الدقيق ومنظومة اتصاالت باالقمار االصطناعية المتطورة

ـ            طائرة مقاتلـة مـن      ٢٥كما وقّعت الحكومة االسرائيلية عقدا مع الواليات المتحدة االميركية لتزويدها ب
ت جويـة  ، والحصول على مقاتالC 130، وشراء طائرات شحن من طراز )الشبح" (٣٥ -اف "طراز 

التي يمكنها التحليق وتجنب الرادارات وهي من المقاتالت المتطـورة جـدا،   "  رابتورF – 22"من نوع 
 االميركية الصنع   EITAM" ايتام"وتسلم سالح الجو االسرائيلي ثالث طائرات تجسس حديثة من طراز           

الطيـران لمـدة عـشر      والتي قامت مؤسسة الصناعات الجوية االسرائيلية بتطويرها، واصبح بمقدورها          
ساعات متواصلة، والتزود بالوقود في الجو، وهي مجهزة برادار يجعلها قادرة على كشف اي هدف في                
محيط قطره مئات الكيلومترات، وبأجهزة رصد الكترونية تجعلها قادرة على تـصوير اهـدافها بدقـة،                

  ".تكسار"وبامكانها اجراء االتصال بقمر التجسس االسرائيلي الجديد 
  لترسانة الصاروخيةا

وتركز اسرائيل على تطوير وتعزيز ترسانتها الصاروخية حيث اجرت تجربة ناجحـة علـى صـاروخ       
" رافائيـل "باليستي وهمي سيستخدم في تطوير نظام متطور العتراض الصواريخ، وطـورت مؤسـسة              

سيتم اسـتخدامه   ، وهو يطلق من مقاتلة على علو مرتفع و        "بلو سبارو " "العصفور االزرق "صاروخا باسم   
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كمـا  ". االسرائيلي بتمويل اميركي ويقوم باعتراض الصواريخ الباليستية" آرو"في تجارب نظام صواريخ     
  ".Phalanxفاالنكس "قررت اسرائيل استيراد المنظومة المدفعية االميركية 

ر علـى   القـاد " قبـة الحديـد   "وأكدت المصادر العسكرية ان اسرائيل قامت اخيرا بتجربة ناجحة لنظام           
، والقـذائف، وتولـت     "الكاتيوشـا "و" القسام"اعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى كصواريخ       

  .مهمة تطوير هذا النظام" رافائيل"مؤسسة 
وتعتزم اسرائيل والواليات المتحدة االميركية اطالق برنامج طموح للتدريبات الثنائية يستمر حتى العـام              

ويتواصـل التعـاون    . كة للتغلب على تهديدات الـصواريخ الباليـستية        الختبار قدراتهما المشتر   ٢٠١٠
االميركية بالتعاون مـع    " بيونغ"وتنتجه شركة   " ارو" االميركي في مشروع انتاج الصاروخ       –االسرائيلي  

  .مؤسسة صناعات الطيران االسرائيلية
 يتألف من آلـة تـصوير       ،"قناصا الكترونيا "االسرائيلية للصناعات العسكرية    " رافائيل"وطورت مؤسسة   

ورشاش، يعمل على معاينة الهدف واطالق النار من خالل الـضغط علـى زر فـي غرفـة المراقبـة                    
  .والعمليات

 فـي   ٢٠٠٦وأكدت المصادر ان الجيش االسرائيلي، وفي اطار سعيه لالستفادة من تجارب حرب تموز              
يا واللوجستية في تـل هـشومير اطلـق     في قاعدة شعبة التكنولوج   " ميركافا"لبنان، عمد الى تطوير دبابة      

 مقـاتال مـن والـى ارض        ١٤ومصممة لنقل   " ٤ميركافا"وهي تحمل هيكل دبابة     " القط البري "عليها سم   
وبحسب قائد القوات البرية في الجيش االسـرائيلي افـي مزراحـي فـان              . المعركة بطريقة اكثر فعالية   

التي استخدمتها عناصر المقاومة اللبنانيـة      " اتيسم"و" كورنيت"المدرعة الجديدة يمكنها مواجهة صواريخ      
  .في حرب تموز

  في المرصاد" حزب اهللا"
ـ " حزب اهللا "اال ان اوساطا في      ان الحزب في المرصاد لالسرائيليين واستطاع الحـصول        " النهار"اكدت ل

يرهـا،  التي عمد العدو الـى تطو     " الميركافا"متطورة ومعدلة، مضادة لدبابات     " كورنيت"على صواريخ   
وستكون هناك مفاجآت مذهلة في حال اقدم االسرائيليون على مهاجمة لبنان، اذ سيستخدم الحزب اسلحة               

تدريبات متواصلة لمجموعات من كوادره على      " حزب اهللا "ويجري  . وصواريخ لم يكشف عنها حتى اليوم     
استطاع اسـتكمال   ط باشراف خبراء عسكريين في هذا المجال، و       / د، وصواريخ م  / استخدام صواريخ م  

  .منظومته الدفاعية بشكل دقيق وعلمي
وتوقفت اوساط امنية عند المعلومات التي ذكرت عن تحصينات وتغييرات تجريها اسرائيل في المنطقـة               
الشمالية على الحدود مع لبنان، وخصوصا عند الطرف الجنوبي من جبل الشيخ واالطـراف الـشمالية                

فقد تم تعزيز المرصد االسرائيلي     . رتفعات الجوالن السورية المحتلة   لمزارع شبعا المحتلة، وصوال الى م     
االستراتيجي عند الطرف الجنوبي لجبل الشيخ المطل على منطقة شبعا من الجهة الشرقية، حيث جـرى                

واكد احد الزمالء في تلك المنطقة ان االسرائيليين باشـروا نـشر            . تثبيت وسائل مراقبة واخرى دفاعية    
ند الطرف الجنوبي لجبل الشيخ وفي اعالي المزارع المحتلة، وتمتد هـذه الحـشود فـي    قوات اضافية ع 

المقلب الشرقي من هذه الجبهة الى مرتفعات الجوالن في مواجهة القوات السورية، وقد توزعـت خـيم                 
وغرف عمليات ميدانية واعمدة تحمل كابالت الجهزة اتصال فوق تلك التالل، اضـافة الـى مكعبـات                 

وضعت على جوانب الطرق المكشوفة للجانب اللبناني لتأمين تحرك اآلليات العسكرية على هـذه     اسمنتية  
  .المحاور وتجنيبها قدر المستطاع خطر الصواريخ المضادة للدروع

التحضيرات االسرائيلية العسكرية والميدانية تجري وسط سرية مطلقة، مترافقة مع توصـية اصـدرتها              
وكان باراك وخـالل اجتمـاع      ". خطر حزب اهللا  "لشن حرب على لبنان لوأد      الحكومة االسرائيلية اخيرا    

اخطـأت  "اقوى من اي وقت مضى، وان الحكومة االسـرائيلية          " حزب اهللا "مغلق في تل أبيب اعتبر ان       
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بعدم تطبيقها المبدأ القائل ان على اسرائيل اال تشن عمليات عدائية، اال اذا لم يكن امامها خيار آخر، بـل              
  ...".االنتصار في اسرع وقت ممكنعليها 

كيف سيكون شكل الحرب المقبلة؟ ومسرحها؟ وزمانها؟ وهل قرأ اللبنانيون مليـا            : ويبقى السؤال االخير  
نتائج حرب تموز الماضية، كما قرأها االسرائيليون وما زالوا؟ ام انه يصح فينا القول ان العـرب مـن                   

  !!!ن ما تنسىالشعوب التي ال تقرأ، واذا قرأت فانها سرعا
  ١٦/١٢/٢٠٠٨النهار، 

  
  أنفاق رفح وآثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية .٥١

  غازي الصوراني
 –في معظم بلـدان العـالم     –في كل مراحل التاريخ الحديث والمعاصر ، تميزت المدن الحدودية             -

بمثل ما هي أيضا مـالذا      بأنها المالذ والجسر لكل من يلجأ إليها من الخارجين على القانون أو المهربين              
وجسرا للمناضلين من اجل الحرية وبالتالي فان الحديث عن التهريب واألنفاق في مدينتنا رفح هو حديث                

مع الهجانة وسالح الحدود المصري     -عن ظاهرة تاريخية تراكمت واتسعت عبر خبرة التجارب القاسية          
ة من االحتالل وما تالها منذ قيـام الـسلطة    ثم المرحلة التالي١٩٦٧-١٩٤٩في المرحلة الممتدة من عام    

 عبر إطار من العالقات االجتماعية التراتبية السرية والعلنية في مساحة جغرافيـة         - إلى اليوم  ١٩٩٤عام  
تخطت حدود رفح إلى سيناء في إطار العالقات والمصالح المشتركة مع قبائلها البدوية ، بصورة عملـت    

 ١٩٨٢ض النظر عن دوافعها طوال العقود الماضية ، لكـن عـام             على ضمان نجاح عملية التهريب بغ     
وهو تاريخ انسحاب االحتالل من سيناء ، شَكَّل المحطة التاريخية الهامة في تفعيل عملية التهريب وبداية                

  .ظهور واستخدام األنفاق السرية ألغراض تهريب الممنوعات عموما واحتياجات المقاومة خصوصا 
 ، تزايدت االغالقات للمعـابر      ٢٠٠٥إلسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر       ومع خروج المحتل ا     -

 وتفرد حماس بالهيمنة على قطـاع غـزة ،          ٢٠٠٦والحصار وصوال إلى الحسم العسكري في حزيران        
ومن ثم اشتداد الحصار العدواني اإلسرائيلي بما في ذلك منع تجار القطاع مـن اسـتيراد آالف الـسلع                   

 سلعة مـن المـواد الغذائيـة        ٢٠ام وحصر االستيراد فقط ضمن قائمة ال تتجاوز         والبضائع والمواد الخ  
  .واألدوية 

وبسبب هذا الحصار واإلجراءات المرتبطة به ، فقد تحول قطاع غزة إلى سجن كبيـر لـسكانه                   -
، مع  ١)  قطاعات الصناعة والخدمات واإلنشاءات والزراعة    (رافقه انهيار اقتصادي شمل كافة القطاعات       

ايد اتساع  مظاهر الفقر والبطالة والمعاناة والحرمان فيه بكل أشكالها بعـدما أصـاب الـشلل كافـة                   تز
القطاعات االقتصادية عالوة على تَأزم أوضاع المستشفيات وحرمان مئات المرضى من العالج ؛ لذلك لم               

بناء األنفاق التي كان     أمراً طبيعيا أن تتجدد وتتسع عملية        - وما زال  -يكن مستغربا في شيء ، بل كان        
يتوجب على كافة فصائل المقاومة والقوى الوطنية أن تبادر إلى اإلشراف عليها وتنظيمها كـشكل مـن                 
أشكال التحدي للحصار وتعزيز صمود المواطنين ، لكن لألسف سرعان ما تحولت األنفاق إلـى تجـارة         

 بحياتهم لحساب جماعات التهريـب      مزدهرة استخدمت مئات العاطلين عن العمل ، المستعدين للمخاطرة        
في كل من رفح الفلسطينية والمصرية الذين لم تنقطع عالقتهم بعمليـات التهريـب ارتباطـا بـصالتهم                  

                                                 
 الصناعة للسوق  مصنع ما يعني فقدان قطاع٤٠٠٠ مصنع من أصل ٣٩٠٠تراجع قطاع الصناعة إلى حالة تشبه االنهيار الكامل حيث توقف حوالي  1

وخسر مشاريع تقدر  % ٩٠المحلي والخارجي إلى جانب الخسائر الكبيرة المترتبة على هذا الوضع ، أما قطاع اإلنشاءات فقد توقف بنسبة تزيد عن 
خيرا قطاع الزراعة فقد  مليون دوالر ، أما بالنسبة لقطاع الخدمات وخاصة قطاع السياحة فقد تعرض إلى انهيار آامل تقريبا ، وأ٢٠٠بما يزيد عن 

بصورة نهائية ، آما أن العدو اإلسرائيلي أقام منطقة أمنية عازلة على طول الحدود بعمق $  مليون ٤٠توقفت عائدات الصادرات  التي تقدر بحوالي 
  .ارعي القطاع دخولها  آيلو متر مربع من أجود األراضي الزراعية يحظر على أصحابها من مز٢٧٫٥ آيلو متر ما يساوي ٥٥ متر وبطول ٥٠٠

  



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٢٨٥:         العدد       ١٦/١٢/٢٠٠٨ الثالثاء :ريخالتا

 ١٩٨٢العشائرية وجماعاتهم المنظمة منذ انفصال رفح المصرية عن الفلسطينية عام           /االجتماعية والعائلية 
.  
 ، هي عملية تختلط الدوافع واألسباب لدى        -اق رفح عبر أنف -ولذلك فإن تهريب البضائع وغيرها        -

العاملين فيها بصورة مملوءة بالتناقض والمفارقات ، بدءا من أسباب الفقر والحاجة بـالمعنى اإلنـساني                
وصوال إلى جشع العصابات عبر تهريب كل أنواع السموم والمخدرات مرورا بما بينهما مـن متنفـذين                 

تكرون السلع ويفرضون الغالء الفاحش ، ال هم لهم سوى تحقيق الحد            وتجار كبار يتحكمون بالسوق ويح    
  . األقصى من األرباح دونما أي اعتبار ألي بعد إنساني أو وطني 

وفي هذا السياق ، ال بد من أن نشير إلى انتشار ظاهرة النصب واالحتيال عبر أصحاب األنفاق                   -
لتجارة األنفاق واقنعـوا بالفعـل مجموعـات مـن          أو مندوبيهم من السماسرة الذين نجحوا في الترويج         

 –بطرق مغرية ومشبوهة غيـر قانونيـة        –المواطنين في مختلف محافظات القطاع على تشغيل أموالهم         
حسب الفترة الزمنية من شهر إلى ثالثة شـهور ،           % ٥٠-% ٣٠مقابل أرباح غير منطقية تتراوح من       

  .ه العملية من االستثمار المريب األمر الذي يبدو مثيرا للتساؤالت بالنسبة لهذ
بالمقابل ، ال يمكن تجاوز الحديث عن األنفاق باعتبارها وسيلة إمداد حيوية بالمعنى النسبي سواء                 -

بالنسبة لتهريب السالح للفصائل الوطنية في مرحلة سابقة أو الحقة ، وباعتبارها منفذا وحيـدا لتزويـد                 
والتي تقدر بأكثر من تـسعة      (جونها في وضع الحصار الراهن      سكان القطاع بالسلع الضرورية التي يحتا     

  ) .آالف سلعة منعت إسرائيل توريدها
 % ٢٠كما ال يمكن أيضا أن نتجاوز الحديث عن انخفاض نسبة البطالة في رفح إلى أقـل مـن                     -

 ألـف  ١٨من أصل القوى العاملة في محافظة رفح البالغة حـوالي          % ٥٠بعد أن كانت قبل عام حوالي       
نسمة ، ويعود هذا االنخفاض إلى حالة االنتعاش االقتصادي الذي تعيشه مدينة رفح فـي ظـل ازدهـار               
تجارة األنفاق ، حيث باتت المدينة مقصداً للتجار والمواطنين من كل أنحاء محافظـات القطـاع لعقـد                  

 حركة السوق   الصفقات أو شراء السلع والبضائع أو البحث عن فرصة عمل ، األمر الذي أدى إلى تنشيط               
في رفح ليس على مستوى المحالت التجارية وتجار األنفاق فحسب بل أيضا دب النشاط في حركة النقل                 

  .والمواصالت والمطاعم والخدمات 
لكن المهم هنا هو انتعاش واتساع وتطوير الخبرات في عملية التهريب التي تحولت إلى صناعة                 -

ين أو أنظمة خاصة بها ، حيث أصبحت األنفاق مهنة أساسية           منظمة عبر األنفاق التي باتت تخضع لقوان      
ألصحابها ومصدراً هاماً للحصول على الثروة ليس فقط من تهريب السلع والبضائع للسوق وإنما أيـضا                
من تهريب الممنوعات بكل أنواعها تحقيقا لمزيد من الربح والثروة ، األمر الذي قد يجعل منها ظـاهرة                  

ائح اجتماعية متميزة من التجار أو العصابات المنظمة المتخصصة في التهريـب            شبه مستدامة ، عبر شر    

رغم كل المخاطر  
٢

 المرافقة لها طالما هي وسيلة لضمان تحقيق الثروات في إطـار الـسوق الـسوداء                
واالحتكار وتزايد مظاهر الغالء الفاحش ، وهو أمر طبيعي ارتباطاً بالمصالح الطبقية والخاصة القائمـة               

الستغالل في كل الظروف طالما توفرت اإلمكانية لذلك في ظل فوضى األنفاق وفوضى التهريـب               على ا 
وفوضى االحتكارات دون أي شكل من أشكال الرقابة والتقنين بالنسبة ألنواع البضائع أو لنـسبة الـربح                 

  .وتحديد األسعار 
نظام السياسي الفلسطيني  ،     في ظل هذا االنفالت الذي يعود بالدرجة األولى إلى تفكك وانقسام ال             -

 ٢٠٠٨ إلى أن وصل حسب التقديرات حتى نـوفمبر          ٢٠٠٧ نفق في منتصف     ٢٠تزايد عدد األنفاق من     
 متـر و كيلـو      ٢٠٠إلى ما يقرب من خمسمائة نفق متعددة األشكال واألغراض ، تتراوح في طولها بين             

 متر ونصف ، وعمق يتـراوح     متر وعرضها يتراوح من نصف متر ومتر إلى مترين ، وارتفاع متر أو            

                                                 
  .٢٠٠٧عام  ) ١٩( مقابل ٢٠٠٨ شخص هذا العام ٣٩  عدد القتلى وصل إلى  2
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 متر تحت األرض ، ويتطلب الحفر أسابيع أو شهور حسب النفق ، أما بالنسبة لتكلفة النفق                 ١٥-١٢بين  
 ١٠٠كلفة المتر الواحد حوالي     (فهي تتراوح بين عشرين ألف دوالر ومائة ألف دوالر حسب طول النفق             

مخـدرات أو   (اح بغض النظر عن نوع السلع       وكلما زادت الكلفة زاد الجشع في الحصول على اإلرب        )  $
  ) .فياغرا أو تهريب أي سلع ممنوعة وضارة أيضا والهدف هو اإلثراء السريع فال شيء مضمون

وحسب طبيعة التوزيع العشائري والعائالت في منطقة رفح ، فإن األنفاق تنحصر بين منطقتـي                 -
ات بسبب األرض شبه الطينية المتماسكة       كيلو متر  ٤تل زعرب وحي البرازيل وحي العبور على مسافة         

 كيلومتر ، وهي مساحة حدوديـة       ١٢في تلك المنطقة على الحدود الفلسطينية المصرية التي تبلغ حوالي           
معروفه بكل تفاصيلها الطبوغرافية لجماعات المهربين من العشائر والعائالت الذين تجمعهـم العالقـات              

م والقربى ، عبر تواجدهم أو إقامتهم خلف الحدود المـصرية           التاريخية والمصالح المشتركة وصالت الد    
والفلسطينية الذي عزز تواصل و سيطرة هذه الجماعات في كل من سيناء و رفح ارتباطا بمـصالحهم ،                  
مما وفر المقومات المطلوبة لعملية التهريب بكل تفريعاتها في نقل البضائع والسلع والمعـدات واألدوات               

 من السلع غير المدرجة ضمن قائمة العشرين أو تهريب الممنوعات عبر التعـاون              الكهربائية وغير ذلك  
مع عدد من المتنفذين من رجال العصابات أو بالتنسيق مع بعض العناصر المتنفذه فـي أجهـزة األمـن                   
المصرية أو الفلسطينية دون إغفال فرضية سيطرة حماس على عدد هام من األنفاق إلى جانـب قيامهـا                  

 دون أي متابعة أو رقابة على السلع والبضائع مـن حيـث             -عبر بلدية رفح  –نفاق األخرى   بترخيص األ 
  .صالحيتها لالستخدام اآلدمي أو من حيث تحديد أرباحها أو أسعارها 

وفي كل األحوال غابت األهداف الوطنية في توفير السلع للمواطن ، ما يعني أن األنفاق باتـت                   -
شاذ مقابل أرباح عالية جدا من تهريب الـسجائر والفيـاجرا وحبـوب           مصدراً لحراك اجتماعي منفلت و    

الهلوسة وقطع السيارات والذهب والسوالر والبنزين واألغنام والعجول ومئات الـسلع األخـرى ، إلـى                
وفي اآلونة األخيرة تزايـد عمـق النفـق         . جانب تهريب األشخاص من القطاع إلى الخارج أو العكس          

من تهريب البضائع وتحقيق المزيد من األرباح ومراكمة الثروات الطارئة أو ما            وأطوالها لضمان المزيد    
ـ  الذي بلور شرائح اجتماعية عليا من أثرياء األنفاق ال يمكن تأمين مـصادر             " اقتصاد الفقاعات "يسمى ب

دخلها إال عبر اختراق وتعاون أو صمت امني من األجهزة المـصرية ، واإلسـرائيلية ، والفلـسطينية                  
طبع ، إذ أننا نالحظ انه بعد أن كانت هذه األنفاق تبدأ وتنتهي في أماكن سرية غير اعتيادية تحت بالط                    بال

األرضيات في المطابخ أو داخل غرف النوم أو حظائر الماشية أو البيوت المهجورة ، وبعـد أن كانـت                   
تهريب الـسالح المقـاوم ،      رقابة العدو اإلسرائيلي شديدة وعلى مدار الساعة عليها ارتباطا بدورها  في             

باتت اليوم أوكارا علنية لعصابات التهريب واالبتزاز الذين يسهمون بدورهم في مزيـد مـن اإلحبـاط                 
  .واليأس في صفوف أبناء شعبنا 

ويبدو أن إدامة عملية التهريب عبر األنفاق تنطوي على مصالح متنوعـة ومنفـصلة ، فهنـاك                   -
رتباطا بالحصار حيث أن معظم أصحاب األنفـاق هـم مـن            ا) وبعض أجهزتها (مصالح لسلطة حماس    

، ومـصالح أمنيـة     ) اقتصادية(المقربين من حركة حماس أو من المحسوبين عليها ، ومصالح مصرية            
إسرائيلية إلى جانب مصالح مجموعات التهريب الفلسطينية المتشابكة مع كافة الجهـات ، ومـا يعنيـه                 

رار واالنهيار للمصانع واإلنتاج المحلي الذي لم يعد قادراً على          استمرار هذا الوضع من المزيد من األض      
المنافسة بسبب االرتفاع الهائل في كلفة المواد األولية المهربة من ناحية ومنافسة سلع األنفاق من ناحيـة                 

  .ثانية 
القطـاع  بالنسبة للمصالح االقتصادية المصرية ، فقد أدت عمليات التهريب من األنفاق إلى زيادة واردات   

)بما في ذلك تجارة الشنطة    ( مليون دوالر سنويا     ٣٠من مصر من    
٣

 ٢٠٠٦- ١٩٩٤ خـالل األعـوام      

                                                 
   .٢٠٠٦-١٩٩٥بلغ عدد العاملين في تجارة الشنطة حوالي ألفي شخص منذ عام  3
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 مليون دوالر سنويا   ٦٥٠لترتفع عبر األنفاق إلى ما يقرب من        
٤

 ، ما يعني تحقيق ربح إجمـالي يقـدر          
هـا سـتحقق    فإن % ١٠٠فقط أما إذا ارتفعت هذه النسبة إلى         % ٥٠إذا احتسبنا نسبة    $  مليون   ٣٢٥ب

 مليون دوالر أرباح توزع بالطبع على أصحاب األنفاق والتجار ، وفي مقابل هذه الـصورة مـن                  ٦٥٠
الجشع تزايدت أشكال المعاناة والحرمان بصورة مرعبة في أوساط الفقراء من محدودي الدخل والعاطلين              

التـسول فـي أوسـاط       ومن ثم تزايدت مظاهر      – وهم األغلبية الساحقة من سكان القطاع        –عن العمل   
 سنة، مع تزايد مظاهر القلق واإلحباط واالكتئاب في أوساط الشباب الذين تزيد نـسبة               ١٥األطفال دون   

،إلى جانب تزايد انتشار مظاهر االنحراف االجتماعي بكل أنواعها          % ٥٠الراغبين منهم في الهجرة عن      
كـل  ) السرقة و الجرائم و التفكك األسريو الدعارة و   " حبوب السعادة "المخدرات والحبوب المخدرة أو     (

دون أي اعتبـار    . ذلك في ظل انعدام شبه كلي للرقابة و تحديد األسعار والغالء الفاحش غير المسبوق               
ألوضاع الفقراء وقدراتهم الشرائية مما يفرض عليهم مزيد من االستدانة وبيع مصوغاتهم أو االضطرار              

ي تحط من كرامة األسرة والمواطن في أوساط فقراء شعبنا الـذين            إلى ممارسة السلوكيات االجتماعية الت    
يتعرضون اليوم ألبشع عملية استغالل مزدوجة من االحتالل من ناحية ومن تجار السوق الـسوداء مـن                 
ناحية ثانية عبر االرتفاع الجنوني في أسعار السلع األساسية والمواد الضرورية للمواطنين ، نورد فيمـا                

  : على سبيل المثال يلي عددا منها 
  ) . شيكل٦٠-٥٥ شيكل والعجل ٧٥البيضاء والحمراء كيلو لحمة الخروف ( ارتفاع أسعار اللحوم -
  ) .رغم انخفاضه عالميا (  ارتفاع أسعار الخبز والدقيق -
وكافة أسعار البقوليات والزيوت والخضار والفواكه واأللبان       ) إلى عشرة شواقل  ( ارتفاع أسعار العدس     -

جبان والمعلبات والمالبس واألحذية والشمع ووسائل التدفئة بصور غيـر مـسبوقة بـسبب ذهنيـة                واال
االستغالل لدى التجار الذين استمرأ معظمهم عملية الحصار الصهيوني وجعلـوا منـه فرصـة لزيـادة                 

  .واالحتكار والسوق السوداء  %) ٥٠٠ و٣٠٠بنسب تصل إلى (األسعار 
ق لم تقدم إال حالً جزئياً في توفير السلع الضرورية ، لكنها لـم تـسهم فـي                   إذن يمكن القول أن األنفا     -

تخفيف األعباء عن المواطنين الفقراء بسبب جشع التجار و ارتفاع األسعار إلى عدة أضـعاف ، بحيـث                  
أصبحت األنفاق أداة رئيسية لالستغالل و االحتكار و الثـروات الـسوداء المتراكمـة لـدى الـشرائح                  

المستفيدة
٥
األمر الـذي   ) و التجار عموماً و تجار النفط خصوصاً        –أصحاب األنفاق و المهربين     ( منها   

سيؤدي إلى تزايد تفسخ النسيج االجتماعي بعد أن تفسخ النسيج الوطني و السياسي و غاب تأثير األهداف                 
االقتـصادي فـي    أو األفكار الوطنية الكبرى التوحيدية بسبب استمرار االنقسام السياسي و االجتماعي و             

  .المجتمع الفلسطيني 
 ال يمكن ألحد إنكار دور األنفاق كمخرج في مجابهـة           -ورغم كل ما أوردناه سابقا    - في كل األحوال     -

الحصار لتأمين عدد كبير من السلع والمعدات الالزمة لسكان القطاع ، كما ال يمكن إنكار أن هذه األنفاق                  
تحولت إلى قطاع اقتصادي قائم بحد ذاته ، تساهم في توفير           قد تطورت واتسعت وتعددت غاياتها بحيث       

بدءا من عمال الحفر والتمديدات الكهربائية والفنيين إلـى عمـال           ( فرص عمل لبضعة آالف من العمال       
النقل والخدمات التجارية في كل أنحاء قطاع غزة ، إلى جانب تطور الخبرة في مهنة التهريب التي يبدو                  

، ولكن في   ) ن الرائجة رغم آثارها االجتماعية الضارة في المدى المنظور والبعيد           أنها أصبحت من المه   
المقابل ، ال يمكن إنكار دور األنفاق في تكريس عزلة القطاع عن العالم الخارجي في ظل غياب الخطـة                  

ه الوطنية والتنموية الشاملة وفي ظل الصمت الدولي والعربي اتجاه الحصار إلى جانب تكريس انفـصال              

                                                 
  .$  مليون ١٢٣٠ % ٣٥حصة قطاع غزة $  مليون ٣٥١٥ ٢٠٠٧ بلغت واردات الضفة والقطاع لعام  4
 ألـف دوالر و مليـون دوالر ، و          ٢٠يرات فإن عدد أصحاب األنفاق يزيد على ألفي شخص ، أصبحت ثروة كل منهم تتراوح بين                 حسب التقد  5

  .يمكن مالحظة بعض مظاهر الثراء الجديد من خالل شراء البعض لألراضي و الفلل الجديدة أو السيارات و الجيبات الحديثة في شوارع رفح 
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السياسي عن الضفة تمهيدا لخيارات قادمة بديلة للدولة المستقلة ، مما يسهم في تفكيك النسيج االجتماعي                
والهوية الوطنية التي تميز بها سكان قطاع غزة أو سفينة نوح الفلسطينية ، ذلك أن تراجع الهوية الوطنية                  

مريكيا ها نحن نلمس بداياته في ظل هـذا        الفلسطينية في قطاع غزة تحديدا كان وما يزال هدفا إسرائيليا أ          
االنقسام والحصار ، وفي هذا السياق ليس من المصادفة في شيء تداول األوساط الـسياسية األمريكيـة                 

والعربية الرسمية الحديث عن سيناريو إعادة قطاع غزة للوصاية المصرية          ) الليكود بالذات (واإلسرائيلية  
  .مس قضية الالجئين عبر التوطين والدور الوظيفي لألردن في الضفة وط

 من هنا تكمن أهمية دور القوى السياسية في الضغط المتواصل من أجل استعادة وحدة النظام الـسياسي                 
الديمقراطي الفلسطيني في الضفة والقطاع ووحدة المقاومة ومأسستها على قاعـدة الثوابـت واألهـداف               

قبل -التهريب وآثارها االقتصادية واالجتماعية الضارة      الوطنية ، وتطبيق النظام والقانون لوقف عمليات        
 حتى ال تتحول أنفاق معبر رفح إلى مقدمة للفصل النهائي لقطاع غـزة              -فوات األوان إن لم يكن قد فات      

عن جناحه الضفة الفلسطينية ومن ثم تحقيق أهداف العدو اإلسرائيلي من عملية الفصل تكريسا لالستفراد               
لتقاسم الوظيفي فيها دون أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ، مـع               بالضفة الغربية أو ا   

بقاء السلطة الفلسطينية أو سلطة الحكم الذاتي المحدود فيها بالشروط اإلسرائيلية والشروط الوظيفية فـي               
  ؟..السيناريوهات القادمة إلى حيـن 

١٢/١٢/٢٠٠٨  
  
  مرفوضةال" الهدية"الهروب العربي الكبير  .٥٢

  فهمي هويدي
لم تقبل المبادرة العربية رسمياً، إال أن األمر المؤكد أنهـا كانـت ومازالـت أكثـر                 " إسرائيل"رغم أن   

  .فتحت البيت وسوغت الدخول" عرفي"األطراف سعادة بها، ألنها تحولت إلى قسيمة زواج 
)١(  

 أصبحت مقدمة اآلن باسم الـدول       ٢٠٠٢من باب التذكرة فقط، انبه إلى أن المبادرة التي أطلقت في عام             
بأنها ستفتح لها أبواب التطبيع على مصراعيها فـي         " إسرائيل"العربية والعالم اإلسالمي، أي أنها تلوح ل      

انبه أيضاً إلى أن المبادرة أعلنت بعد تولي ارييل شارون رئاسـة            . وتلك جائزة كبرى ال ريب    .  دولة ٥٧
إلى إعالن أن السالم العادل هـو خيارهـا         " إسرائيل" تدعو   وهي. ٢٠٠١في عام   " اإلسرائيلية"الحكومة  

وتطالبها باالنسحاب الكامل من األراضي التي احتلتهـا        ).  سنة ٣٠وهو ما فعلته مصر منذ      (االستراتيجي  
كما تطالبها بحل عادل لمشكلة الالجئـين       .  التي تشمل الضفة وغزة والجوالن وجنوب لبنان       ١٩٦٧عام ، 

/ يام دولة مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو            يتفق عليها، وبقبول ق   
لهـذه  " إسرائيل"وإذا ما استجابت    .  في الضفة والقطاع وتكون عاصمتها القدس الشرقية       ١٩٦٧حزيران  

" سـرائيلي اإل"العربـي     " النزاع"الطلبات فإن الدول العربية في هذه الحالة ستقوم بأمرين، أولهما اعتبار            
فـي  " إسرائيل"وثانيهما إنشاء عالقات طبيعية مع      ". إسرائيل"منتهياً، والدخول في اتفاقية سالم بينها وبين        

  .إطار هذا السالم الشامل
)٢(  

مجموعة من الهـدايا المجانيـة      " إسرائيل"عند القراءة الثانية لنص المبادرة يالحظ المرء أنها قدمت إلى           
  :التي تتمثل فيما يلي

وقد اعتبر ذلك االعتراف مضموناً وجاهزاً، لكنه مؤجـل،         . عتراف المفتوح الذي قررته الدول العربية     اال
  .التي ستحدد هي موعد سريانه" إسرائيل"وينتظر القبول من جانب 
والفـرق  . وليس صراعاً كما هو التعبير األدق واألصـوب     " نزاع"بأنه  " إسرائيل"وصف ما بين العرب و    

 النزاع مصطلح يصف اختالفاً بين حقين، في حين أن الـصراع وصـف للتـدافع                بين المصطلحين أن  
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ولـيس مفهومـاً لمـاذا      . الحاصل بين الحق والباطل، أي أن الضحية المجني عليها والغاصب المعتدي          
  .انحازت المبادرة مرتين في تعبيرها إلى الوصف األول الذي يزور حقيقة الصراع

األمـر  . في حالة موافقة األخيرين على المبـادرة      " اإلسرائيليين"رب و النص على انتهاء الصراع بين الع     
مـن  % ٨٨" إسـرائيل "الذي يعرض تطوعاً بالتنازل المجاني عن فلسطين التاريخية التـي اغتـصبت             

مساحتها، واإلقرار بإسقاط كل جرائم اإلبادة والنهب والرويع التي تعرض له الشعب الفلسطيني طـوال               
رة هذه النقطة تتضح أكثر إذا قارنا هذا العرض المفرط في التسامح غير المبرر              وخطو. قرن من الزمان  

من ألمانيا، ذلك انها مازالت تعتصر الدولة األلمانية وتبتزها مالياً حتى هذه اللحظة في              " إسرائيل"بموقف  
 فـي   حين ما برحت تجلد الضمير والذاكرة األلمانية بسبب ما تعرض لها اليهود تحت حكـم النـازيين                

 ان حكومة بون    ٢٣/١١/٢٠٠٧األلمانية في   " ديرشبيجل"وقد نشر موقع مجلة     . أربعينات القرن الماضي  
وفـي شـهر    . ٢٠٠٧ بليون دوالر حتى عـام       ٨٨عن معاناة اليهود بلغت     " إسرائيل"دفعت تعويضات ل  

الر أخـرى    مليون دو  ٢٥٠تشرين األول من هذا العام قررت وزارة المالية األلمانية تخصيص           / أكتوبر
". المحرقـة " آالف يهودي ال يزالون احياء بعد نجاتهم من          ٦خالل السنوات العشر القادمة لتغطية نفقات       

أما الجريمة المستمرة بحق الفلسطينيين، التي تعادل أضعاف ما حل باليهود في ألمانيـا فـإن المبـادرة                  
ر قابل للتصديق العتبار كـل الفظـائع        تعرض نسيان فصولها تماماً بالمجان، مبدية استعداداً مذهالً وغي        

  .التي جرت لم تكن
وهو نص ملغـوم ظـاهره      ". حل عادل يتفق عليه   "إسقاط حق الالجئين في العودة من خالل النص على          

كما يذكر الدكتور سلمان أبو ستة المنسق العام لمـؤتمر حـق            . الرحمة وباطنه مسكون بالعذاب والشقاء    
 الموضوع، ذلك أن الكالم عن حل عادل يعنـي أن الموضـوع قابـل               العودة في دراساته العديدة حول    

للمساومة، في حين أن عودة الالجئين حق غير قابل للتصرف كفله القانون الدولي أكثر من مائة مـرة،                  
ال تعنـي   " يتفق عليه "ومن ثمة فالمطلوب هو تنفيذ الحق وليس المساومة عليه، علماً بأن اإلشارة إلى أنه               

  . عودة الالجئين إلى ديارهم١٩٤٨الذين رفضوا منذ عام " اإلسرائيليين"حداً هو أن تم ذلك مع إال شيئاً وا
من أبناء الشعب الفلـسطيني البـالغ عـددهم         % ٧٠إن اسقاط حق العودة يعني قبول المبادرة بأن يبقى          

رض فلسطين  فقط من الفلسطينيين هم الذين يعيشون على أ       % ٣٠مليوناً في المخيمات والمنافي، ألن      ١١
اآلن، وال يخلو األمر من مفارقة، ألن المبادرة التي أسقطت حق العودة، نصت علـى رفـض تـوطين                   

مـن الفلـسطينيين أن     % ٧٠إذا كان علـى     : الالجئين في البالد العربية، األمر الذي يثير التساؤل التالي        
وضاً، فهل يعني ذلك أن يحكـم       يحرموا من العودة إلى بالدهم، وإذا كان توطينهم في البالد العربية مرف           

  عليهم بالتشرد األبدي في مختلف أصقاع العالم البعيدة؟
)٣(  

الهدية التي طمأنتها إلى أن النظام العربي أشهر إفالسه بحيث لم يعد قـادراً علـى أن                 " إسرائيل"لم تقبل   
يه، بعـدما غـدت     بالتالي فإنها أصبحت تستجدي السالم وتتهافت عل      . يسترد الحق الذي سلب منه بالقوة     

عاجزة عن أن تفرضه على نحو يحفظ كرامتها وحقوقها، وفي هذه الحالة فإن المبادرة تحولت إلى مسكن                 
وكانت النتيجة أن الذين هدأت خـواطرهم اطمـأنوا         . ، وإلى مخدر للعرب   "اإلسرائيليين"ومهدئ لخواطر   

 المخدر فقد التحفوا بالمبادرة وغطـوا       أما الذين تعاطوا  . إلى تأمين ظهورهم فاندفعوا في تنفيذ مخططاتهم      
  .في نوم عميق ومن ثم فإنهم أصبحوا جزءا من المشكلة وليس طرفاً في حلها

 وحتى نهايـة العـام      ٢٠٠٢منذ أطلقت المبادرة العربية في عام       " اإلسرائيلية"إننا إذا رصدنا الممارسات     
 اليهم القادة العرب في قمة بيـروت،        ، فسوف نكتشف أن الرسالة المعطرة التي بعث بها        )٢٠٠٨(الحالي  

  .استقبلت في تل أبيب بدرجات مختلفة من االزدراء والتجاهل
 الذي أعده مركز الزيتونة في بيروت، أضواء قويـة          ٢٠٠٧يسلط التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ،     

  :في ظل المبادرة العربية، التي منها ما يلي"" إسرائيل"إنجازات "على 
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برئاسة ارييل شارون في بناء     " إسرائيل"شرعت حكومة   ) ٢٠٠٢(ام الذي أطلقت فيه المبادرة      في ذات الع  
.  كيلومتراً من ذلك الجدار    ٤٥٠ تم بناء    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢وخالل الفترة الواقعة بين سنتي      . الجدار العازل 

.  فـرداً ٢٧٨٤١ كيلومترات مربعة من أراضي الفلسطينيين، وتهجيـر  ٢٧٤٦٠٧وهو ما أدى إلى عزل      
 ٤٩٢٩١ منشأة اقتصادية للفلسطينيين، كما كان سبباً فـي مـصادرة    ٣٥٥١وقد تسبب الجدار في إغالق      

  .دونماً لصالح عملية البناء
 ٢٠٠١قامت في الفترة مـن      " إسرائيل"فإن  ) اريج(طبقاً لمعلومات مركز معهد األبحاث التطبيقية القدس        

 شـهد حركـة اسـتيطانية       ٢٠٠٧ات، وأن عام     وحدة سكنية في المستوطن    ١٢٢٦٧٧ بإقامة   ٢٠٠٧إلى  
  .أيلول ذلك العام/  وحدة سكنية حتى شهر سبتمبر٣٢٠٦٤مكثفة، إذ تم خالله اقامة 

  . طفال٢١٣١ً فلسطينياً، بينهم ٣٥٥٤ منزالً للفلسطينيين في القدس، كان يعيش فيها ٧٢٥تم هدم 
ل، وأخلت مسؤوليتها كدولة محتلـة عـن        احتالل الضفة بالكام  " إسرائيل"خالل تلك الفترة أيضاً أعادت      

في الوقت  . قطاع غزة، وقامت بتنشيط عملية تهويد القدس، وحاصرت الرئيس ياسر عرفات وقتلته بالسم            
.  واقتالعهم من أرضـهم وديـارهم      ٤٨ذاته فإنها رفعت شعار الدولة اليهودية، في التمهيد لطرد عرب           

ية التي أوهمتهم بأنهم سيقيمون دولتهم في نهايـة عـام           وشغلت الفلسطينيين بسلسلة من األالعيب السياس     
عبر المفاوضات العبثية في حين كانت تحدث انقالباً في خـرائط        " الجزرة"وظلت تلوح لهم بتلك     . ٢٠٠٨

فـي اختـراق الـصف العربـي        " إسرائيل"وأخيراً نجحت   . الواقع بما يجعل تحقيق ذلك الحلم مستحيالً      
على نحو صرف االنتباه عن الجريمة التي تجسدها وعن الخطر الـذي            واالنخراط في نسيجه السياسي،     

وهي ما زالت تفتـرس     (تمثله على األمن القومي العربي، بحيث أشاعت بين بعض الدوائر العربية أنها             
ومن مفارقـات   . ال تشكل خطراً على العالم العربي، وأن إيران هي مصدر ذلك الخطر           ) فلسطين وشعبها 

ومعها الواليات المتحدة بطبيعة الحال، قسمت العرب إلـى معـسكرين،           " إسرائيل"أن  األقدار وسخريتها،   
أحدهما للمعتدلين الذين يصطفون معها ويحذرون من الخطـر اإليرانـي، والثـاني للمتطـرفين الـذين                 

ذهبت إلى أبعـد،    " إسرائيل"وبهذا االختراق فإن    . يعارضون سياستها وال يزالون يعتبرونها الخطر األول      
  .حولت إلى العب مؤثر في السياسة العربيةوت
)٤(  

" اإلسـرائيلي " من كبار جنـراالت الجـيش        ٥٠٠تشرين الثاني الماضي وجه حوالي      / في نهاية نوفمبر  
الفرصـة  "لكـي تنتهـز     " اإلسـرائيلية "المتقاعدين والمسؤولين األمنيين والدبلوماسيين نداء إلى الحكومة        

الم العربية بإعالن الموافقة عليها والتوصل إلى صـفقة نهائيـة مـع             التي وفرتها مبادرة الس   " التاريخية
وهذا المـديح للمبـادرة سـمعناه       . العرب والمسلمين تنهي المشكلة خصوصاً مع الفلسطينيين والسوريين       

" بعض التعديالت "شيمون بيريز الذي رحب بها ودعا إلى إدخال         " اإلسرائيلي"مؤخراً على لسان الرئيس     
حـين وجـدوا أن   " اإلسـرائيليون "ر مفهوم، يظهر في العلن مدى السعادة التي استشعرها وهو أم . عليها

الزعماء العرب دب في نفوسهم اليأس واستسلموا للوهن، وقرروا بعد ستين عاماً من الصراع أن يسلموا                
يس الدولة  أهم ما تريد، األمر الذي وفر لها درجة من األمان االستراتيجي لم تعرفها منذ تأس              " إسرائيل"ل

  .٤٨العبرية في عام 
كل تلك الجوائز التـي     " إسرائيل"إذا كانت المبادرة قد وهبت ل     : من حق أي أحد أن يطرح السؤال التالي       

بعد أن ضـمنت    " إسرائيل"سبقت اإلشارة إليها، فلماذا لم تنتهز الفرصة وتعلن قبولها؟ ردي على ذلك ان              
في ظل انهيار النظام العربي وانبطاح دوله، فإنهـا آثـرت           المبادرة، وأدركت أنها آخر ما عند العرب،        

فهي تتمدد على األرض يوماً بعد يوم، ومستمرة في         . االنتظار، ألن الوقت في صالحها على طول الخط       
في األسبوع الماضـي نـشر      (تهويد القدس والتخلص من العرب المقيمين بين ظهرانيها بمختلف السبل           

إعالناً ملوناً وجذاباً عن أن اإلدارة األمريكية تدعو خمسين الفاً من           " عاريفم"الموقع اإللكتروني لصحيفة    
للهجرة إلى الواليات المتحدة والحصول على تصريح العمل واإلقامـة الدائمـة            " إسرائيل"المقيمين داخل   
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هناك وألن اإلعالن الذي تضمن الشروط والتفاصيل مكتوب باللغة العربية، فلم يكن            ). البطاقة الخضراء (
مستمرة في تدمير   " إسرائيل"وفوق هذا كله وذلك، فإن      ).  من دون غيرهم   ٤٨شك في أنه يستهدف عرب      

حياة الفلسطينيين، خصوصاً عناصر المقاومة بينهم، سواء من خالل التنسيق األمني مع السلطة القائمـة               
  .في رام اهللا، أو بواسطة الحصار الوحشي المفروض في غزة

وهذا كالم  . بي يعتبر أن االنقسام الفلسطيني ضيع القضية الفلسطينية وأسقط هيبتها         ثمة خطاب سياسي عر   
إذا كان فيه بعض الصحة إال أنه غير دقيق ألن الضرر الذي أحدثه االنقسام يأتي في المرتبة التالية بعـد      

التـي تـسلمت مـن      الجناية التي أحدثها انهيار القطاع العربي واستسالم دوله لهيمنة اإلدراة األمريكية،            
، بعدما وقعوا صك االستقالة منها في مبادرة السالم، ومن ثـم            "أنابولس"العرب ملف القضية في اجتماع      

. انتقلوا من موقع الراعي المساند إلى مقاعد المتفرجين الذين أصر بعضهم على الجلوس مغمض العينين              
  .يشهد بذلك الحاصل في قطاع غزة

  ١٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  !هل أصبحت أمراً واقعاً؟: ألنفاقظاهرة ا .٥٣

 *زياد جرغون
لم تعد ظاهرة األنفاق برفح جنوب قطاع غزة المحاضر تأخذ الطابع السري، بل أصبحت ظاهرة شبه 
علنية، والحديث بها تجده في جميع مجالس الفلسطينيين المحاصرين بغزة، ففي األماكن العامة وسيارات 

تجد من يتحدث عن األنفاق وما تجلبه من بضائع ومواد وتشاهد هذه األجرة والمحال التجارية والشوارع 
السلع والمواد بجميع مناطق قطاع غزة وفي الطرقات العامة، وهذه األنفاق هي نتيجة للحصار الظالم 

 .والجائر من قبل سلطات االحتالل الصهيوني منذ ما يقارب العامين على قطاع غزة
حتاللي وكرد طبيعي على قهر االحتالل، ومن هنا تخدم إن األنفاق في رفح جاءت في ظرف ا

مشروعيتها إسناد المقاومة، وكان يجب أن تكون حاليا محاولة لكسر الحصار الظالم والجائر الذي أصبح 
يشمل كافة مناحي الحياة بدءا من الكهرباء والماء واألدوية والمواد التموينية األساسية وأخيرا منع تحويل 

فاألنفاق تحاول التخفيف عن السكان المحاصرين بقطاع غزة الذين تجاوز عددهم . نالنقود للموظفي
المليون والنصف ـ وإذا تتبعنا ظاهرة األنفاق نجدها بالظاهرة القديمة، وهي ليست ظاهرة جديدة فأول 

تطبيق " \م ، أي بعد أقل من عام من١٩٨٣نفق اكتشف من قبل جيش االحتالل الصهيوني كان عام 
، أو ما يسمى عند أهل رفح مصر، ورفح فلسطين " \١٩٨٢ية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام اتفاق

لكن األنفاق في تلك الفترة كانت محدودة جدا وكانت سلطات االحتالل تحاول السيطرة ". \بالفصل " \
 وخصوصا عليها ومنعها وهدم ما تكتشفه من أنفاق، خوفا من دخول السالح لفصائل المقاومة المسلحة

 .م١٩٨٧مع بداية االنتفاضة األولى عام 
م هو تهريب المخدرات والذهب، أي بمعنى الممنوعات ٢٠٠٠لكن الشيء األبرز لعمل األنفاق قبل عام 

 .التي كانت تدر أرباحا هائلة، ونادرا ما كان يهرب السالح للمقاومة
 جانب التهريب دورا في نقل السالح م ـ بدأت تلعب األنفاق إلى٢٠٠٠ومع بداية انتفاضة األقصى عام 

لفصائل المقاومة، وازداد عددها وتوسع نشاطها، وعملت سلطات االحتالل مع بداية االنتفاضة على 
 . تفجيرها حينما يكتشف أي نفق، واستشهد واعتقل العشرات ممن كانوا يعملون باألنفاق

وعملت فصائل المقاومة . ون توقفلكن لم يمنع ذلك من مواصلة العمل بها، بل استمرت وتواصلت د
على حفر العديد من األنفاق وتفجيرها بالدبابات اإلسرائيلية التي كانت متمركزة على الشريط الحدودي 

المسافة التي تمتد بها األنفاق عرضا على طول الحدود الفلسطينية . الذي يفصل فلسطين عن مصر
 كيلو ١٣م شرقا تقريبا ١٩٦٧ا حتى حدود عام المصرية، ويبلغ طول الشريط الحدودي من البحر غرب
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 كيلو متر، وتمتد من تل زعرب غربا حتى نهاية ٨مترا، لكن المسافة التي تمتد بها األنفاق هي تقريبا 
 .منطقة الجرادات شرقا، أي شرق معبر رفح، وهذه المسافة تربتها طينية وهي التي تصلح لحفر األنفاق

م، بدأت تنمو وتتوسع ظاهرة األنفاق برفح ٢٠٠٦ر على قطاع غزة عام مع بداية الحصار الظالم والجائ
وأصبح يهرب بها المواد والسلع بأنواعها المختلفة ،لكنها تركزت على السلع المربحة ماديا والكمالية 

الطحين ـ البقوليات ـ (بشكل خاص، ولم يتم إدخال المواد األساسية غير المربحة لالتجار فيها ومنها 
، والسبب في ذلك ألن حجمها كبير وسعرها رخيص نسبيا وال تدر األرباح، )الخ ..... الزيت األرز ـ

 .مع دخول المحروقات بأنواعها المختلفة عبر األنفاق
لكننا نجد األنفاق تستخدم إلدخال البضائع والمواد من جانب واحد فقط وال يجري تصدير أي مادة أو 

 الورود ـ الخضراوات ـ التوت األرضي ـ الحمضيات ـ (سلعة من غزة إلى مصر والخارج مثل 
، والنقد يسير في اتجاه واحد فقط خارج %١٠٠، بمعنى أن اقتصاد غزة استهالكي )الخ ..... البسكويت 
 .قطاع غزة

 نفق تقريبا، سواء الجاهزة وتعمل أو التي قيد ٨٠٠إن شبكة األنفاق حاليا توسعت وعددها وصل إلى 
واألمن الوطني "\تديرها حماس " \شرف ويراقب عمل األنفاق هو بلدية رفح التي اإلنشاء، والذي ي

، ولكن هدف الرقابة هو جباية الضرائب "\التابع لحكومة حماس" \المنتشر على الشريط الحدودي
والمشاركة في األرباح، وليس خفض األسعار، وتخفيض حدة الغالء على المواطنين، لكن مع بداية شهر 

 .أوقفت البلدية واألمن الوطني حفر األنفاق الجديدة ربما لكثرة عدد الموجود منها حاليام ١٢/٢٠٠٨
 عامال، ٢٠ ـ ١٥إن كل نفق بحاجة إلى عدد من العمال ليعملوا به، ويبلغ عدد العمال بكل نفق من 

د  عمال وهؤالء مهمتهم إخراج البضائع والموا٨ ـ ٦وهؤالء يعملوا نظام ورديات، كل وردية من 
 .والسلع من األنفاق

 أمتار ٨ متر، وعمق النفق من ١٥٠٠ متر ويصل في بعض األحيان إلى ٣٠٠ويبلغ طول النفق من 
، أي تجد "\طوابق"\لكن تجد بعض األنفاق نظام .  مترا تحت األرض٣٠ويصل في بعض األحيان إلى 

 .ترا م٢٠ مترا، وثالث على عمق ١٥ أمتار، وتحته نفق على عمق ٨نفق على عمق 
إن أصحاب األنفاق هم من األغنياء أو من يملكون رؤوس األموال، والبعض يعتبرها تجارة مربحة تدر 
األموال ومن خالل هذه األنفاق يستطيع أن يشغل رأس ماله ويجني األرباح الطائلة وفي أقصى سرعة، 

ويوجد . بلغ عن ذلك ألف دوالر، وفي بعض األحيان يزيد الم١٠٠ – ٧٠فتكلفة النفق الواحد تصل من 
في النفق أكثر من شريك ويدار عبر األسهم، ويجري توقيع العقود لدى محامين ومن خاللهم يحدد سعر 

 .كل سهم وعدد الشركاء ونظام توزيع األرباح على المساهمين
" \أمين "\، واسم المشرف على هذه العين يسمى " \عين النفق " \فتحة النفق في الجانب المصري تسمى 

ومهمة . يكون جنسي المصرية وفي الغالب من سكان رفح سيناء، ويكون نصيبهم نصف أرباح النفقو
 .األمين المسؤولية عن هذه العين، و إنزال البضائع في العين والمحافظة عليها

 مليون دوالر، مع العلم بأنه ٤٠ ـ ٣٥يقدر البعض بأن االستيراد الشهري عبر األنفاق يتراوح ما بين 
 تصدير أي سلعة أو مادة لخارج قطاع غزة، أي أن االقتصاد في قطاع غزة استهالكي، والنقد ال يتم

يخرج من قطاع غزة باتجاه مصر والخارج فقط، وتقدر األرباح التي يجنيها أصحاب األنفاق والعاملين 
 . مليون دوالر٣٠٠ - ٢٠٠بها سنويا من 

نشاط تجاري "\ من أصحاب األنفاق تحت مسمى ، بجباية رسوم٩/٢٠٠٨عملت بلدية رفح مع بداية شهر 
، ومن لم يدفع )دوالر٢٧٠٠ما يعادل (  آالف شيكل ١٠٠٠٠، ويدفع كل صاحب نفق مبلغ "\عبر الحدود

وتقول البلدية بأن هذه المبالغ يتم جبايتها من . يمنع من استكمال حفر نفقه، أو يغلق نفقه إن كان يعمل
وفي نفس اإلطار تقوم . ملين بالبلدية، وسد النفقات التشغيلية للبلديةأجل تأمين مرتبات الموظفين والعا

على كل نفق ، الن كل نفق بحاجة إلى خط " \ فاز ٣" \شركة الكهرباء بفرض رسوم اشتراك كهرباء 
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 ٨٠٠( شيكل ما يعادل ٣٠٠٠ شيكل ويصل المبلغ إلى ١٠٠٠كهرباء، ورسوم اشتراك الكهرباء تبدأ من 
 ).دوالر

صر بشكل مستمر بتدمير بعض األنفاق وفي بعض األحيان تمنع وصول البضائع إلى الشريط وتقوم م
الحدودي من الجانب المصري وما تضبطه يتم مصادرته، لكن في أغلب األحيان يتم غض الطرف من 
قبل مصر عن البضائع المهربة التي تصل إلى قطاع غزة، وأيضا تغض الطرف عن األنفاق الموجودة 

 .الحدودي الذي يفصل بين فلسطين ومصربالشريط 
غالبية األنفاق تحولت من عمل سري إلى عمل علني، لكن هناك عشرات األنفاق ذات طابع سري، 

، ومن يحدد وجهة "\القطيع " \وأصبحت شبكة األنفاق صناعة يوجد متخصصون بعمل األنفاق بدءا من 
من يقوم بعمل صيانة لهذه األنفاق بشكل النفق، والعامل، والمشرف على إخراج البضاعة، مرورا ب

وتحصل عشرات المشاكل بين أصحاب األنفاق لدخول الخطوط على بعضها ويجري حلها عبر . مستمر
 .أشخاص متخصصون بحل مشاكل األنفاق

 سنة، ودافعهم جني ٤٠ سنة حتى ٢٥نسبة كبيرة من أصحاب هذه األنفاق هم من صغار السن من 
وهم من جمهور حماس أو المحسوبين عليها، أو أشخاص عاديين ومن . كنةاألرباح بأقصى سرعة مم

 .بعض التنظيمات األخرى، أو من التجار ورؤوس األموال
 ألف عامل، ومستثنى من ذلك من يعملوا بالتجارة ١٢يبلغ عدد العمال الذين يعملون باألنفاق أكثر من 

 قطاع غزة ، لكن النسبة األكبر منهم من وهؤالء العمال من جميع مدن ومخيمات. والنقل والتوزيع
 ".\األطفال\"وتوجد نسبة من هؤالء العمال من صغار السن .محافظة رفح وخان يونس 

حاليا تدخل المواد والسلع والبضائع بكافة أنواعها، لكنها تعتبر أسوأ البضائع وبأغلى األثمان، وما يصل 
والتجار يقوموا بإدخال السالح وبأنواع مختلفة وذلك وبعض األنفاق . مرتبط بحجم األرباح التي تحققها

لمد فصائل المقاومة بالسالح والعمل بشكل مستمر من أجل تطوير سالح المقاومة، وجاري العمل من 
قبل أصحاب األنفاق على توسيع بعض األنفاق من أجل إدخال المواد الكهربائية كبيرة الحجم وتوسيع 

 .د والسلع التي بحاجة لها سوق غزة االستهالكيحجم التهريب ليشمل مختلف الموا
الغالبية العظمى من السلع والمواد التي تهرب وتدخل غزة سعرها أضعاف مضاعفه مقارنة مع سعرها 

لكن هناك بعض السلع والمواد المحدودة أسعارها تقترب من نفس سعر السلعة قبل . بغزة قبل الحصار
" \، والتي تدخل عبر تمديدات أرضية )ر ـ البنزين ـ الكاز السوال( فباستثناء المحروقات . الحصار
وتجري محاوالت من قبل . ، فهي سعرها أقل من مما يصل من إسرائيل بأكثر من النصف" \برابيش

 .وأجهزة ضخ متطورة" \مواسير حديد " \أصحاب األنفاق إلدخال غاز الطهي، عبر تمديدات 
ئع مصرية ـ صينية باألساس ومن بعض دول الخليج وليبيا البضائع التي تدخل عبر األنفاق هي بضا

 .والسودان
تعتبر األنفاق مصدر لمد المقاومة بالسالح، وأيضا تطوير نوعية السالح وكميته، : من ايجابيات األنفاق

وتساهم إلى حد ما في التخفيف من الحصار الظالم والجائر، وعملت على توفير المحروقات بسعر أقل 
 .ا يصل من إسرائيل، وتوفير السلع والمواد الغير متوفرة حاليا بقطاع غزةمن النصف مم

وأصبحت األنفاق تعتبر مصدر للدخل للعاملين بها حيث يعمل بها بين عامل وتاجر وصاحب نفق أكثر 
وهؤالء العمال نتيجة لتقطع السبل بهم وارتفاع نسبة البطالة وال وجود الماكن .  ألف شخص١٥من 

حيث ال . ا أضطرهم للعمل باألنفاق بالرغم من خطورتها، والعمل بها يشبه لعبة الموتعمل بغزة مم
 .حقوق للعاملين باألنفاق

لكن إذا تحدثنا عن سلبيات األنفاق نجد أن األنفاق حولت قطاع غزة إلى سوق استهالكي فقط حيث ال يتم 
 غزة كونها تذهب إلى خارج قطاع تصدير أي مادة أو سلعة عبر األنفاق، مما ينذر بأزمة نقود بقطاع

 .وعملت على إضعاف االقتصاد الوطني وخاصة قطاع الصناعة بالرغم من محدوديتها. غزة
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وتعمل إسرائيل عبر محاوالت تدريجية . خففت األنفاق الضغط على إسرائيل لفتح المعابر ورفع الحصار
ية يتم ربط قطاع غزة بمصر للتخلص من قطاع غزة وزجه في وجه مصر، وعبر المحاوالت التدريج

اقتصاديا، وتهدف إسرائيل من ذلك عزل قطاع غزة والتنصل من مسؤولياتها كدولة احتالل مسئولة عنه، 
 .وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس

 .ـ األنفاق ال تحل مشكلة الحصار بشكل فعلي وال تخفض األسعار
 حقيقي، ألنها تعمل على تدمير القطاع الخاصـ األنفاق ال تسهم في حل مشكلة البطالة بشكل 

من العاملين بالقطاع الخاص، والذين يقدر % ٥٣، وتقطع أرزاق )الزراعة ـ الصناعة ـ الخدمات (
 .عددهم بمائة ألف عامل

، وهذا ناتج عن جشع التجار وأصحاب األنفاق، )الكمالية بشكل أساسي(ـ تدخل المواد والسلع المربحة 
ائب والرسوم التي تفرضها البلدية وحكومة حماس، وعدم وجود رقابة على السلع وأيضا إلى الضر

أي بمعنى أن األنفاق وفرت المواد والسلع لكن أسعارها ليست . والمواد تمنع االحتكار وغالء األسعار
في متناول المواطن العادي العاطل عن العمل والذي ال مصدر دخل له وهذا خلق أزمة جديدة لدى 

نين بغزة، فأصبحت األسواق مكتظة بالبضائع لكن الغالبية العظمى من المواطنين غير قادرين المواط
 .على الشراء نتيجة االرتفاع الفاحش باألسعار

 شخصا فلسطينيا داخل األنفاق، منذ بداية ٤٩إن األنفاق تعمل على تهديد حياة العاملين بها حيث توفي 
كما تعمل األنفاق على توتير العالقة .  وعدم توفر معدات األنقاضالعام الحالي، النعدام وسائل األمان،

مع مصر بشكل دائم، فمصر تحاول غض الطرف عن التهريب عبر األنفاق، لكن يجري بين الفينة 
واألخرى تدمير بعض األنفاق، وضبط بضائع مهربة داخل مصر ويتم مصادرتها، واعتقال مهربيها، 

 .مع مصروهذا الوضع يخلق توترا دائما 
إن األنفاق حاليا ليست خيارا فلسطينيا، وإنما هي حل لألمر الواقع الذي يجب أن ينتهي بأقصى سرعة، 

 . ويجب أال يدوم طويال
ومن هنا يجب الضغط إلنهاء االنقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل 

ة، وإعادة إحياء العامل الذاتي الفلسطيني، وعدم االنتظار الذي يجمع جميع القوى الوطنية واإلسالمي
للعامل الخارجي، أو المراهنة على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية أو قدوم اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة 

 .ووحدة العامل الذاتي الفلسطيني هو القادر على كسر الحصار الظالم والجائر عن قطاع غزة. أوباما
مل على إعادة بناء الوحدة الوطنية، وإنهاء االنقسام، فاالنقسام طريق الفشل وضياع الحقوق فيجب الع

الوطنية معا، والوحدة الوطنية طريق النصر والتحرير، طريق النصر واالستقالل والعودة، ومن هنا 
جائر عن يجب أن نضغط موحدين على سلطات االحتالل لفتح المعابر التجارية ورفع الحصار الظالم وال

 .قطاع غزة، وأيضا مطالبة مصر بفتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم
يجب علينا أن نستعيد وحدتنا الوطنية وأن نستعيد وحدة شطري الوطن من أجل استكمال مهمة التحرير 
وإقامة الدولة المستقلة وعودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ويجب العودة إلى قرارات اإلجماع 

 اتفاق القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني، ومن خاللهما نستطيع أن نكسر الحصار الظالم والجائر الوطني
عن غزة، ونستكمل مشوارنا النضالي والتحرري في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، 

  .مع ضمان عودة الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها
 هة الديمقراطية لتحرير فلسطين   عضو اللجنة المركزية للجب*

  ١٥/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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   تحتضرالتهدئة .٥٤
   يديعوت- اليكس فيشمان

 –الطرفان يتقدمان بخطوات سريعة نحو مواجهة مسلحة واسـعة النطـاق            . التهدئة تلفظ أنفاسها األخيرة   
  .هذا هو استنتاج جهاز األمن في إسرائيل صحيح ليوم أمس

 –ا يوهم نفسه بأنه توجد إمكانية لالنتقال السلس من التهدئة أ إلى التهدئة ب               إذا كان هناك ال يزال أحد م      
" أخرى"من ناحية جهاز األمن االنتقال من الوضع الحالي إلى أوضاع           . أمس تبدد أيضا هذا األمل الهزيل     

، عبر إحباطات مركزة وعمليات جوية ضد أهداف بنى تحتيـة           "جراحية" ابتداء من عمليات موضعية      –
تحديث الخطط العـسكرية    .  هو موضوع ساعات حتى أيام معدودة      –نتهاء باحتالل خاليا من األرض      وا

غزة، .  والقيادة السياسية سبق أن صادقت عليها      – وليس صدفة    –بالنسبة لغزة تسارع في الشهر األخير       
 عـشرات   بالمقابل، مسلحة حتى األسنان ومتمترسة جيدا في شبكة من األنفاق التحت أرضية على طول             

  . الكيلومترات
ينتظرونـه رؤيـة    . في هذه األثناء التدهور هو على مستوى حرب األعصاب، التهديدات وإنزال األيدي           

المواجهـة  . ولكن الفرصة لصد التـدهور متدنيـة      . ربما أحد ما من الطرفين ينكسر وينزل عن الشجرة        
يجب التعود علـى    .  أو بعد أسبوعين   يمكنها أن تكون فورية، تدريجية، غدا     . المسلحة باتت خلف الزاوية   

  .انتهت مرحلة: الفكرة
في القاهرة عرض اللواء    . أمس وضعت على طاولة الشرق األوسط صيغتان لمواصلة التهدئة ال تلتقيان          

إسرائيل لم تعد مستعدة ألن تتعايش مـع التنقـيط          : عاموس جلعاد موقف وزير الدفاع الذي يقرر إنذارا       
أما حماس فاستغلت يوم الذكرى لتأسيسها      . قذائف الهاون في إطار تسوية التهدئة     الدائم لصواريخ القسام و   
استمرار التهدئة فقط مقابل تنازالت إسرائيلية كفتح المعابر، معبر حر للبضائع           : لعرض إنذار من جانبها   

ـ                اس دون انتقائية إسرائيلية، حركة حرة لألشخاص من القطاع وإليه، فتح معبر رفح، تحرير معتقلي حم
  . في مصر، وقف اعتقال نشطاء حماس في الضفة وما شابه

إسرائيل ال تعتزم إعطاء حماس الخروج من هذه التهدئة بانجازات، أما حماس فال تعتزم وقف العـرف                 
فضال عن ذلك، فقـد     . إطالق النار نحو إسرائيل في المكان والزمان المريحين لها        : الذي وضعته لنفسها  

 ناطقيها بأنه إذا لم تلطف إسرائيل موقفها وتأتي نحوها، فإنها سـتفاقم أكثـر               أعلنت أمس من خالل كبار    
  .إذن ماذا تبقى؟ خطان متوازيان ال يمكنهما أن يلتقيا. فأكثر نشاطها العسكرية

هـذا ال   .  غـزة  – دمشق وحمـاس     –في إسرائيل نشأ أمس وهم بصري حول خالف شاسع بين حماس            
الفات بين مشعل في دمشق وهنية في غـزة حـول مواضـيع             صحيح أن هناك خ   . أساس له من الصحة   

مختلفة، وتوجد أطياف مختلفة في اإلعالنات، ولكن بالذات في المسألة الحالية يوجد بينهما تنسيق أكبـر                
وكالهما في واقع   . مشعل في دمشق لم يقل أمس أي شيء مغاير عما قاله هنية في غزة             . مما يبدو ظاهرا  

  .تهدئة أخرى، وإال فلن تكون تهدئةنحن نطالب ب: األمر قاال
الخطوة األولى في بناء    . اآلن، تبدأ إسرائيل ببناء شرعيتها الدولية بضربة عسكرية في غزة ضد حماس           

الشرعية هي إقناع العالم العربي المعتدل، الدول األوروبية والواليات المتحدة بأن من خرق التهدئة هـي                
 في محادثات   –حتى المصريين   . عبت أمس في أيدي إسرائيل    وفي هذا الموضوع حماس بالذات ل     . حماس

المصريون لـم   .  اقتنعوا بأن إسرائيل محقة وأنه ال يمكن مواصلة العيش هكذا          –أمس مع عاموس جلعاد     
 عامـا علـى     ٢١يستطيبوا مظاهرة استعراض القوة الكبيرة التي أجرتها حماس في غزة أمس بمناسـبة              

 خاص إعالن حماس بأن مسيرة المصالحة الوطنية مـع أبـو مـازن              ولم يستطيبوا على نحو   . تأسيسها
 كانون الثاني سيعينون الرئيس الفلسطيني القادم، وهـذا سـيكون رئـيس البرلمـان               ٩انتهت، وأنه في    

هذا هو رد حماس على الخطوة المصرية والسعودية في         . الفلسطيني، رجل حماس الذي يمكث في السجن      
  . ٢٠١٠ية أبو مازن حتى  تشرين الثاني لتمديد وال٢٦



  

  

 
 

  

            ٣٥ ص                                     ١٢٨٥:         العدد       ١٦/١٢/٢٠٠٨ الثالثاء :ريخالتا

االنتخابات القريبة في إسرائيل    . في ضوء أبخرة الوقود التي ترتفع إلى الهواء يوجد أيضا بعض الحواجز           
إذا لم يطلقوا علينا النـار،      : وعليه، يواصل وزير الدفاع سياسته    . مثال ال تشجع خطوة عسكرية إسرائيلية     

 في الواليات المتحدة والتي ال يعرف أحد بعد كيف تعتـزم       وتوجد أيضا اإلدارة الجديدة   . فلن نطلق عليهم  
  .التصرف في الشرق األوسط

  ١٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 
  
  
  
  :كاريكاتير .٥٥

  
  ١٦/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن،   


