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   شارون يوافق على إقامة منطقة أمنية في شمال غزة .1
 رئيس  االذاعة االسرائيلية العامة امس انهقالتما  : اف ب-غزة، القدس المحتلة  25/12/2005الحياة نشرت 

الوزراء االسرائيلي وافق على اقامة منطقة امنية في شمال قطاع غزة لمنع اطالق الفلسطينيين صواريخ القسام 
  .على االراضي االسرائيلية من هذه المنطقة

ان قادة جيش االحتالل ينتظرون تحسن ما نقلته االذاعة االسرائيلية  25/12/2005 الغد االردنية وأضافت
 موضحة ان الفلسطينيين ،سطينيين بعدم دخول شمال غزةر الفل وتحذ.لتطبيق هذه الخطةال الجوية االحو
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واضافت ان الجيش االسرائيلي قادر على مراقبة فعالة لكل ما . يعرضون حياتهم للخطر بدخولهم تلك المنطقة
  . يشاءيجري هناك بفضل ما يملك من وسائل جوية وبرية وبحرية وبإمكانه ايضا ان يضرب في اي مكان

ما يخطّط له الصهاينة من إقامة منطقٍة نت اأدحركة حماس   أن25/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالمونقل 
ورأت حماس، خالل تصريٍح صحافي ألحد مسؤوليها، في هذه النوايا عودة  .عازلة أمنية شمال قطاع غزة 

يداً للسيادة الوطنية الفلسطينية، معتبرةً السكوت الحتالل قطاع غزة بصورة جديدة، األمر الذي يشكّل انتهاكاً جد
حماس  ودعت.عن هكذا مخطّط تواطؤاً مع العدو الصهيوني في القيام بجرائمه وانتهاكاته لألرض الفلسطينية

المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمنظمات اإلنسانية والحقوقية كافة، إلى 
كما دعت السلطة الفلسطينية  .هذا المخطط والضغط على الكيان الصهيوني للحؤول دون تنفيذهرفض وإدانة 

إلى إعالن موقٍف صريٍح وواضح في رفض ذلك، والقيام بالمسؤولية الملقاة والتحرك لوقف هذا المخطط 
 .الصهيوني
يحات اإلسرائيلية التي  السبت، بالتصرامس السلطة الفلسطينية نددت ،أن 24/12/2005 48 عربوذكر موقع

  .دعت الى بناء حزام امني شمال وجنوب قطاع غزة 
  
   أترشح لالنتخابات أصاللم :قريع .2

 في األصل، وقد فرض     هرشح نفس ي لم   هعلن أمس أن   أ  أحمد قريع  نأ: رام اهللا  من   25/12/2005 الحياة   نشرت
ـ  ويـشار إلـى أن       .اً للـوزراء  وأكد مواصلة القيام بمهماته رئيس     . من قبل اللجنة المركزية    ذلك هعلي  هخوض

ففـشله سـيؤدي الـى      . لالنتخابات في دائرته القدس يشكل اختباراً مصيرياً يقوم عليه مستقبله السياسي برمته           
وحصوله على نجاح متواضـع يـضعف مـستقبله الـسياسي           . خروجه النهائي من صدارة المؤسسة السياسية     

  .كشخص يعد نفسه لوراثة محمود عباس
هاجم منتقديه الذين اتهمـوه بانـه       أن قريع     إلى :غزةمن   25/12/2005 عكاظ    مراسل قادر فارس عبدالونوه  

  .ذلكانسحب بسبب خالف على موقعه في قائمة فتح، وقال ليس هناك خالف على 
  
   جولته الخليجية بسبب أوضاع فتح الداخليةيرجيءعباس  .3

أنه أرجأ زيارة لدول الخليج العربية كان من        مكتب عباس أعلن    أن  : رام اهللا  من   25/12/2005 الحياة   نشرت
أعلنت مجموعة من كوادر الحركة في المخيمات       حيث  .  لحساسية الوضع الداخلي في فتح     ,المقرر ان تبدأ اليوم   

واختار القائمون على هذا التحرك األسـير حـسام خـضر           . عن االعداد لتشيكل قائمة منفصلة باسم الالجئين      
  .لترؤس الكتلة

نبيل شعث، نفى امـس، أن يكـون شـارك          أن   : وفا نقال عن غزة    من 25/12/2005اة الجديدة    الحي وذكرت
وقال انه من الذين يعملون      .آخرين في تشكيل كتلة جديدة باسم كتلة ياسر عرفات للترشح لالنتخابات التشريعية           

يع وانتصار الوزير وحكم    وكانت وكالة معا نقلت مساء امس نبأ مفاده ان احمد قر          . على التوحيد ال على التفرقة    
  .بلعاوي وشعث يجرون مشاورات لتشكيل كتلة

  
   فلسطيني برصاص حماس شرطياصابة  .4

 أصيب شرطي فلسطيني بجروح مساء أمس برصاص ناشطين من حماس عند نقطة تفتيش في مدينة                :أ ف ب  
  أحدهم  اعترض حيثرة  وقالت الداخلية الفلسطينية إن الشرطي أصيب أثناء التدقيق في هويات ركاب سيا           . غزة

  .ذلكعلى 
  25/12/2005البيان  
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  يتعرضون بالضرب لمرشح مستقل لالنتخاباتاالحتاللجنود  .5
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتمركزة على مدخل بلدة ياصيد في سلفيت، امس بالضرب المبرح على 

كد بوزيه، في تصريح لوكالة االنباء وأ. فتحي بوزيه، مرشح مستقل عن دائرة نابلس لالنتخابات التشريعية
، أن الجنود المتمركزين على الحاجز المتنقل، اعترضوا طريقه الليلة قبل الماضية أثناء جولته )وفا(الفلسطينية 

الميدانية في قرى ياصيد وعصيرة الشمالية، وبيت أمرين، ونصف اجبيل، وطلبوا منه النزول من سيارته 
رد الشديد قبل ان ينهالوا عليه بالضرب المبرح، وارغامه على الوقوف تحت وخلع مالبسه تحت المطر والب

 .المطر ألكثر من ساعة
25/12/2005الشرق االوسط   

  
  الجهاد تنفي ما ورد حول زيارة لشلح إلى طهران .6

 حركـة   أنهـا  ,ورد في االعالم عن زيارة رمضان شلح إلى طهران        تعقيباً على ما    أكدت حركة الجهاد    : لندن
 تأكيدال العام الى طهران، مع      ها ال زيارة مرتقبة ألمين     وأكدت أن  . الوطنية ةمصلحالة تتحدد سياساتها وفق     مستقل
 ان ايران هي على عالقة سياسية جيدة بالقوى الفلسطينية كافة، وتقف دوماً الى جانـب شـعبنا، وان أي                    على

أي طرف، بل تعزز مـصلحة شـعبنا        أي جهة عربية أو اسالمية، ال تكون على حساب          بين  وبينها  مشاورات  
عمل العسكري ال يأتي تصعيداً وال استثناء، بل يأتي في سياق الرد على االعتداءات              ال ان    وأوضحت .ومقاومتنا
 في القرار الفلسطيني تترسخ من خالل مواقفنا السياسية، وجهادنا العسكري           ةمشاركالان   وأضافت   .االسرائيلية

ي المؤسسات الفلسطينية المستقلة والمشاركة في الحـوار الفلـسطيني لـصياغة    وعملنا المدني وعبر االسهام ف 
حركـة مـن الخيـارات الـسياسية        الن موقف   وأشارت إلى أ  . برنامج وطني تحرري لعموم القوى الفلسطينية     

لحماس، هو انه اجتهاد خاص بهم نتفهم دوافعه ومبرراته، ولكنه ال يلزم عموم الساحة االسالمية في فلسطين،                 
  .حرص الشديد على أمتن عالقات الشراكة الجهادية مع حماس وكل حركات المقاومةالمع 

  25/12/2005الحياة 
  

  حماس تعتزم تشكيل تيار وطني واسع داخل التشريعي .7
حمـاس  د خالد مـشعل أن      يأكت: ب أ   د  نقال عن  غزةمن   حامد جاد  25/12/2005 الغد االردنية    ذكر مراسل 

وفيما يتعلـق بموقـف      .في المجلس التشريعي    فلسطينية لتشكيل تيار وطني واسع     ستبادر إلى تشكيل تفاهمات   
 فـتح هـي شـأن داخلـي وال نتـدخل فـي              بين االخوة في   من أزمة فتح الداخلية قال إن الخالفات         الحركة

 تاريخ وحضور وهي حزب السلطة الحاكم فهي حركة تؤثر في المحيط            من  ما لها   ولكن باعتبار  .خصوصياتهم
  .عيش فيه وأي خالفات داخلية تنعكس على المحيط الوطنيالذي ت
مشعل كشف النقاب عن ان مـصر مـع         إلى أن   : غزةمن   25/12/2005 الحياة    مراسل فتحي صباح وأشار  

في شأن احتمال عدم سماح اسرائيل لسكان القدس الشرقية بالمشاركة          أما  . تنظيم االنتخابات في موعدها المحدد    
قـدم  حيث  . ال انه يجب الرد على االحتالل باصرارنا على تنظيم االنتخابات في موعدها           قفقد  في االنتخابات،   

اقتراحاً يقضي بالتوافق على قائمة وطنية من دون الحاجة الى انتخابات في القدس في حال واصلت اسـرائيل                  
  .رفضها

  
   تمديد مهلة التسجيلالىالبرغوثي يدعو  .8

 لجنة االنتخابات المركزية بإعادة فتح باب الترشيح لتمكين فـتح           طالب مروان البرغوثي  :  فتحي صباح  -غزة  
تشكيالت المقاومة المختلفة، خصوصاً كتائب االقـصى،        ودعا .من تسجيل قائمتها الموحدة التي توصلت اليها      
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وشـدد  . الى ضرورة العمل على توفير أفضل مناخ الجراء العملية االنتخابية وحمايتها واإلسهام في انجاحهـا              
  . أهمية تنظيم االنتخابات في موعدها المحدد من دون أي تدخل خارجيعلى

  25/12/2005الحياة 
 
  االسرى في سجن أريحا يعلنون اإلضراب عن الطعام .9

أعلن المعتقلون السياسيون من الجهاد و كتائب االقصى في سجن أريحا عن نيتهم خوض إضراب               :  الفت حداد 
 من الظروف التـي     وااشتك حيث   .عتقالهم وللمطالبة باطالق سراحهم   امفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف       

شونها داخل السجن مؤكدين انهم ال يتلقون العالج الالزم بشكل صحيح، اضافة الى المعاملة السيئة وشـراء                 ييع
وهددوا باالمتناع التام عن تناول العالجـات واألدويـة ان تـم نقلهـم إلـى                 .الطعام على حسابهم الشخصي   

  .فيات بسبب االضرابالمستش
  24/12/2005 48عرب

  
   من كتائب األقصى تكرر مطالبة السلطة بتوفير وظائفمجموعات .10

اعتصم عدد من عناصر وقياديي كتائب االقصى امام منزل محمود عباس في غزة امس،              :  فتحي صباح  -غزة  
حـد لحـال الفوضـى      وضع  ب واوطالب. احتجاجاً على عدم ايجاد فرص عمل ووظائف لهم في اجهزة السلطة          

ال نريد العنف والفوضى والفساد، لكننا سنفاجئ السلطة بما سـنقوم           : هموقال احد . واالنفالت االمني المستشرية  
 بتصفيتهم في حـال عـدم االسـتجابة         ونبدأيوكشف بأنه تم اعداد قوائم سوداء بأسماء رؤوس الفساد وس         . به

  .هملمطالب
  25/12/2005الحياة 

 
 فلسطينياً خالل فترة التهدئة 162االحتالل يقتل  .11

بحسب معطيات استقتها وكالة قدس برس، من مصادرها ومراسليها وتقارير فلسطينية رسمية، ترصد 
 162الخروقات الصهيونية للتهدئة، فإن قوات االحتالل قتلت منذ اإلعالن عن التهدئة وحتى اآلن، أكثر من 

 .3800تقلت أكثر من  فلسطيني، واع1100فلسطينياً، في حين جرحت نحو 
25/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 االحتالل يحتجز جثة طفلة فلسطينية  .12

احتجزت سلطات االحتالل الصهيوني جثة طفلة فلسطينية، لعدم تمكن ذويها من دفع تكاليف عالجها، قبل 
  .1948وفاتها في أحد المشافي الصهيونية، داخل األراضي المحتلة عام 

لدكتور معاوية حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ في الوزارة، بممارسات قوات االحتالل بحقّ وندد ا
المرضى واألطقم الطبية الفلسطينية، مبيناً أن تلك القوات تحقّق مع سائقي سيارات اإلسعاف، وتمنع التنسيق 

رضى واألطقم الطبية، والتحقيق والدخول لهم، عالوة على التفتيش بواسطة الكالب البوليسية، والتحرش بالم
 .مع مرضى السرطان والدم، وإجبارهم على االنتظار لساعات طويلة على معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة

واعتبر أن االنتهاكات الصهيونية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني والمعاملة الالإنسانية واالعتداء على 
 الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة، بشأن المدنيين زمن الحرب، لعام الكرامة ضد المواطنين، من االنتهاكات

1949. 
25/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
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   تجبر نساء من طوباس على خلع مالبسهن االحتاللقوات  .13
أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، نساء من مدينة طوباس في الضفة الغربية، على خلع مالبسهن على حاجز 

قال مواطن من قرية بردلة، فضل عدم ذكر اسمه، أنه بينما كان واقفاً على حاجز  و.ي شرق المدينةعسكر
وذكر هذا  .تياسير ، شاهد بأم عينه جنود االحتالل يجبرون نساء على خلع مالبسهن الخارجية بحجة التفتيش

ن، كي ال يخضعن لهذا المواطن، أن عدة نساء رفضن خلع مالبسهم واضطررن إلى االستنكاف عن أعماله
إن هذه اإلجراءات تؤشر على مدى : وقال رئيس بلدية طوباس في تصريحات لـوفا .اإلجراء المهين

االنحطاط األخالقي الذي وصل إليه جيش االحتالل، واصفاً هذه اإلجراءات بـ البربرية  والتي ال تعبر عن 
اإلجراء الذي يستهدف المرأة، داعياً كل وطالب كل الجهات المعنية بوضع حد فوري لهذا  .اإلنسانية

  . لذلكاالمؤسسات التي تعنى بحقوق اإلنسان التحرك الفوري لوضع حد
24/12/2005 48عرب  

 
 إصابة ثالثة طالب بالرصاص خالل شجار في جامعة القدس الـمفتوحة .14

شجار عنيف اندلع، أصيب ثالثة مواطنين بجروح متفاوتة، جراء تعرضهم إلطالق النار خالل :  األيامرفح ـ
صباح أمس، داخل الحرم الجامعي لجامعة القدس الـمفتوحة، بين مجموعة من الطالب من منظمة الشبيبة 
الفتحاوية، الـمحسوبة على حركة فتح من جهة، والكتلة اإلسالمية، الـمحسوبة على حركة حماس، من جهة 

مشادة كالمية، ثم تطور لعراك باأليدي، قبل وبدأ الشجار، الذي وصف باألعنف في تاريخ الجامعة، ب .أخرى
أن يتحول إلى تبادل إلطالق النار بين الجانبين، تخلله إلقاء قنابل يدوية وإطالق نار كثيف من أسلحة خفيفة، ما 

 .أسفر عن إصابة الطالب الثالثة
25/12/2005االيام الفلسطينية   

 
 !أو كهرباء أيام دون ماٍء 4أسرى سجن عوفر الصهيوني يعيشون منذ  .15

أكّد األسرى الفلسطينيون في معتقل بيتونيا عوفر، شمال مدينة رام اهللا، أن إدارة المعتقل الصهيونية تقوم بقطع 
المياه الساخنة والتيار الكهربائي عن معظم أقسام المعتقل ولساعات طويلة يومياً مما يفاقم األوضاع االعتقالية 

وقال األسرى إن هذا اإلجراء بدأ منذ أربعة أيام حيث ادعت إدارة  .الشديدالسيئة أصالً، وسط حالة من البرد 
المعتقل بأن خلالً حدث في شبكة الكهرباء وتمديدات المياه، وأنّها ستقوم بإصالحه، وعلى الرغم من المطالبة 

من إعمال التصليح لم تتم أي عدداً .الشديدة من األسرى إال أن كبيراً من األجهزة ويشتكي أسرى عوفر من أن 
الكهربائية مثل التلفزيونات والثالجات معرضة للتلف بسبب االنقطاع المتكررة في الكهرباء، التي تصل أصالً 

  .بتيار ضعيف للغاية
25/12/2005 المرآز الفلسطينّي لإلعالم  

 

    منظمات حقوق اإلنسان التدخل إلنقاذ حياة أسير من الخليل يناشدنادي األسير  .16
نادي األسير في محافظة الخليل، المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والدفاع عنه، ناشد 

وقال نادي االسير في بيان له ان األسير حمزة عبد  .التدخل إلنقاذ حياة أسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي
، والمحكوم 2001دامون منذ العام العزيز أبو تركي، المعتقل لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي في سجن ال

 سنوات، يعاني من وضع صحي في غاية السوء والصعوبة، وضعف شديد في النظر نتيجة تعرضه 9بالسجن 
كما يعاني من آالم شديدة في الظهر نتيجة  .للضرب المبرح من قبل المحققين اإلسرائيليين أثناء التحقيق معه
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معدة، كما أجريت له عملية الستئصال الزائدة الدودية، نتج عنها الشبح المتواصل، والتهابات شديدة في ال
وأشارت المصادر، أن .إصابته بالتهابات مكان جرح العملية، نتيجة اإلهمال الطبي المقصود وقلة المتابعة
  .المعتقل أبو تركي تم إعطاؤه مؤخراً جرعات من العالج الكيماوي في مستشفى الرملة

24/12/2005 48عرب  
 

   فئران تجارب لشركات األدوية اإلسرائيلية الفلسطينيونى األسر .17
فقد اعتادت . تكشفت أمس فضيحة تمثلت في قيام شركات االدوية بألف اختبار على اجساد االسرى الفلسطينيين

وزارة الصحة اإلسرائيلية إصدار ألف تصريح لشركات األدوية الكبرى، إلجراء تجاربها على األسرى 
 كشفت أمي لفتات رئيس شعبة األدوية في وزارة الصحة أمام الكنيست في اآلونة األخيرة، الفلسطينيين، كما

 في المئة في حجم التصريحات، التي تمنحها وزارتها إلجراء 15حيث أكدت بأن هناك زيادة سنوية قدرها 
  المزيد من تجارب األدوية  

25/11/2005البيان   
 

  !  المن، بل تولد مطلوباً جديداًتصفية المطلوبين ال تولد ا: صباحميشيل  .18
دعا ميشيل صباح، جميع القادة والمسؤولين في االراضي المقدسة الى مراجعة مواقفهم، ليبقـوا أمنـاء للقـيم                  
اإلنسانية األساسية، وقال ان عليهم أن يجدوا الوسائل التي ال يضحون معها باإلنسان بحياته أو كرامتـه، فـي                   

 في عظة قداس منتصف الليل، إلى اإلرادة اإلسرائيلية التي تبحث عن األمن،             رقتطو .سبيل المقتضيات األمنية  
وأشار إلى أنه يبدو أن هناك وضـعاً سياسـياً إسـرائيلياً             .وإلى اإلرادة الفلسطينية، التي تطلب نهاية االحتالل      

قف الكامل للعنـف، ومـن   وأكد أن الو   .وفلسطينياً جديداً، بالرغم من التعقيدات والترددات الكثيرة، المحيطة به        
كال الجانبين، ووقف المطالبة بالمطاردين، حيث أن تصفية المطلوبين ال تولد االمن المطلوب، بل تولد مطلوباً                

  .جديداً، وتحرير األسرى ووقف الماضي كله لفترة من الزمن، يمكن أن تؤدي إلى مستقبل جديد
  25/12/2005 48عرب

 
  األمني تهديدا لسالمتهميرون في الفلتان % 95,7 :استطالع .19

 أشـخاص   607جاء في استطالع للرأي أعده مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة األقصى شمل              : غزة
أن ظاهرة الفلتان األمني    يرى  % 97,5  أن .من كافة الفئات العمرية موزعين على كافة مدن ومجتمعات القطاع         

ظـاهرة  العن اعتقادهم أن إسرائيل تـسعى السـتغالل         % 89,5تمثل تهديدا حقيقيا لسالمتهم وأمنهم، وأعرب       
من أن ظاهرة استخدام الـسالح فـي        % 92,3للتدليل عدم قدرة الفلسطينيين على إقامة دولة مستقلة، فيما قال           

 وحول استخدام السالح في الحفالت والمناسبات العائلية لم يؤيـده           .النزاعات العائلية تعود لحالة الفلتان األمني     
أن مؤسسات المجتمع المدني والديني تقوم بـدورها فـي مواجهـة            % 28ورأى   %.9,4أيده  ي حين   ف،  90%

أن هناك أيادي خفيـة تقـف وراء        % 75,5، واعتقد   ذلكأنها ال تقوم ب   % 57,7ظاهرة الفلتان األمني فيما رأى      
% 77,3ورأى   .م ال  أ ذلـك ال يعرفون ما إذا ما كان       % 11,5ال يعتقدون ذلك، و   % 12,9الفلتان األمني مقابل    

ال يـرون ذلـك     % 11,2أن الفلتان األمني له هدف استراتيجي يتعلق بتمرير مخطط إسرائيلي مرحلي مقابل             
أن الفصائل المسلحة   % 4,9الى أن مسؤولية الفلتان األمني تقع على عاتق السلطة، فيما اعتقد            % 17,6وأشار  

 مسؤولية العـشائر    هاان% 4,3ا المسؤوالن، وقال    أن السلطة والفصائل معا هم    % 20.9هي المسؤولة، ورأى    
أن المسؤولية تقع على عـاتق      % 1رأى  في حين    , ذكره سبقن   مسؤولية كل م   هاأن% 51,2ورأى   والعائالت،

أن تطبيق القانون على الجميـع    % 29,2وحول أفضل الطرق لمواجهة حالة الفلتان األمني رأى          .جهات أخرى 
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% 9,9رأى   و .ضرورة تفعيل دور القضاء وتطبيق قراراته     % 11,2رأى  فيما  بدون استثناء هو أنسب الطرق،      
أن تنفيذ حكم اإلعدام بحق مرتكبـي  % 6,4 ىجمع األسلحة من العائالت واألشخاص هو أنسب الطرق ورأ   أن  

 ورأت  , هو الحل  باانسحاالان جمع األسلحة من الفصائل خاصة بعد        % 2,8قال  في حين    ,نسبالالجرائم هي أ  
 .أن هنـاك طرقـا أخـرى      % 2.1رأى  في حين   أن أفضل الطرق تنفيذ جميع ما ذكر،        % 38,4 نسبتها   أغلبية

وحول دور السلطة في معالجة قضايا النزاعات العائلية وجرائم القتل رأت األغلبية أن السلطة تحاول التـدخل                 
إلطـالق ونـسبة    منهم يرون أن السلطة ال تتـدخل علـى ا         % 20,3مقابل  % 49,8ولكنها تفشل وذلك بنسبة     

يـرون أنهـا    % 10,7يرون أنها تتدخل بناء على رغبة األطراف المتنازعة وبالتنسيق معها ونـسبة             % 12,9
يرون أن للسلطة دورا كبيرا وحاسـما وتفرضـه         ف% 6,4 أماتتدخل فور وقوع المشكلة لفض النزاعات بالقوة        

 باحثـا وباحثـة     26جامعة األقصى أن    أوضح عميد التطوير والتخطيط ب     من جهته    .على األطراف المتنازعة  
مـن أفـراد    % 62,4قاموا بزيارات ميدانية لقياس رأي جميع الفئات العمرية والمستويات وكانت نسبة الذكور             

مشيرا إلى أنه تم تنفيذ االستطالع في الفترة من الخامس عشر إلى            , %37,6 نسبة اإلناث    في حين كانت  العينة  
  .العشرين من الشهر الجاري

  25/12/2005اة الجديدة الحي
  

  فرض االغالق الكامل على االراضي الفلسطينية طوال عيد االنوار .20
اعلن موفاز، ان الجيش سيفرض االغالق على قطاع غزة والضفة الغربية خالل أيام عيد االنـوار العبـري،                  

ر الـى نيـة     وادعى انه تقرر مواصلة فرض االغالق في ضوء التحذيرات التـي تـشي            . الذي يبدأ مساء اليوم   
طلـب  من ناحية أخرى    و .التنظيمات الفلسطينية، والجهاد االسالمي، بشكل خاص، تنفيذ عمليات داخل اسرائيل         

 مليون شيكل الستكمال ما يسمى خطة حماية المستوطنات في محيط قطـاع             125من الحكومة تخصيص مبلغ     
يات االغتيال تحت ستار ما يسمى      واضاف انه اوعز الى الجيش بمواصلة عمليات القصف المكثف وعمل         . غزة

  .واعتبر جرائم االغتياالت انجع الوسائل. االحباط المركز
  25/12/2005 48عرب

  
  مجلس المستوطنات يزعم ان شارون اعد خطة انفصال ثانية .21

 زعم مجلس المستوطنات االسرائيلي ان شارون، سيبادر في حال فوزه برئاسة الحكومة القادمة، الى عمليـة                
مجلـس ان لـديهم   الوادعى عدد مـن قـادة   . خرى ومن جانب واحد، عن مناطق في الضفة الغربية       انفصال ا 

قالت هـآرتس    في حين    . مستوطنة معدة لالخالء   11معلومات تشير الى قيام رجال شارون باعداد قائمة تضم          
  .ان العديد من قادة المستوطنات يعتبرون تفكيك المستوطنات مسألة وقت فقط

  25/12/2005 48عرب
  

 من معتنقي االسالم في فرنسا من الجالية اليهودية% 80: معاريف االسرائيلية .22
العبرية عن السبب الذي جعل المنظمات اليهودية المتطرفة في '' معاريف ''  كشفت صحيفة : ردينة فارس

لت بتقارير حيث قالت أن المنظمات اليهودية الفرنسية أرس, فرنسا تتحرش بالمسلمين بشتى الطرق للنيل منهم 
مكثفة الى الوكالة اليهودية الدولية من أجل التدخل فيما أسمته باإلقبال اليهودي الكبير على اعتناق الديانة 

وطالبت المنظمات اليهودية بضرورة تدخل القيادات اليهودية على أعلى المستويات من أجل , اإلسالمية 
 من اإلسالم والمسلمين حتى يتم منعهم من اعتناق الضغط على اليهود الذين تثبت التحريات أنهم اقتربوا



 

 9

من الذين اعتنقوا الديانة اإلسالمية من المواطنين الفرنسيين كانوا % 80اإلسالم بعد أن أكدت اإلحصائيات أن 
 . من اليهود وهو األمر الذي رأت المنظمات اليهودية أنه يهدد كيانهم

25/12/2005عكاظ   
  

   االحتفاظ بالمستوطناتقابلمليبرمان يؤيد تقسيم القدس  .23
 اعرب افيغدور ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتنا اليميني عن تأييده لتقسيم القدس ومنح :جوزيف حرب

وفي  .مقابل االحتفاظ بالمستوطنات اليهودية الكبرى في الضفة الغربية, العرب الفلسطينيين االحياء العربية منها
ناطق ذات االغلبية ن ليبرمان ايضا انه يوافق على التخلي عن الماعل) جيروزاليم بوست(حوار مع صحيفة 

واوضح ان السكان العرب في القدس الشرقية . السكانية العربية في منطقة الجليل كجزء من الخطة الشاملة
سوى الحصول على المساعدات الشهرية للضمان االجتماعي , اليوم ال يقيمون اية عالقة بدولة اسرائيل

  . والمساعدات الخاصة باالطفال, والصحي
25/12/2005عكاظ   

  
  تفنيت  على رأس حزباالنتخاباتعوزي ديان يخوض  .24

اعلن الجنرال احتياط عوزي ديان، قرار خوض االنتخابات البرلمانية القادمة في اطار قائمة مستقلة تحمل اسم                
وكان ديان قد شكل حزب تفنيت في ايار الماضي وسعى الى التحالف مع حـزب             .تفنيت وتعني بالعربية تحول   

 بيرتس، ومن ثم مع حزب كديما برئاسة شارون، لكنه قرر اليوم خوض االنتخابـات فـي           العمل برئاسة عمير  
   .قائمة مستقلة

24/12/2005 48عرب  
  

    !  مع العمل وال يستبعدها مع حزب شارونوحدةيوسي بيلين يرفض  .25
 ياحد، خوض االنتخابات البرلمانية القادمة في قائمة مشتركة مع حـزب العمـل            -رفض رئيس حركة ميرتس   

 عميـر   بيلـين  هـاجم     كما .االسرائيلي، في وقت لم يستبعد فيه انضمام كتلته الى حكومة بقيادة اريئيل شارون            
السياسي، والبرنامج االجتماعي لحزب العمل مجرد      وبيرتس، قائال انه يفتقد الى اي تجربة في المجالين األمني           

  .شعارات
وقـال ان   . لتها منع مشاركة حماس في االنتخابـات       قائال ان اسرائيل استيقظت متأخرة جدا في محاو        وأضاف

عناصر اليمين االسرائيلي التي فضلت حماس على منظمة التحرير الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن ازدياد قوة               
واضاف بيلين انه اذا غيرت حركة حماس من توجهها فانه ليس متأكدا مـن ان                !حماس، ونحن ندفع ثمن ذلك    
  .اسرائيل سترفض محاورتها

24/12/2005 48عرب  
  

 الكنيست يتبنى قانونا العادة امالك لضحايا المحرقة فـي فلسطين .26
ـ ذكرت مصادر برلمانية امس ان الكنيست االسرائيلي تبنى قانونا العادة اموال ) اف ب(القدس المحتلة ـ 

االنتداب البريطاني وممتلكات لضحايا محرقة اليهود او لورثتهم، استثمروها او امتلكوها في فلسطين في عهد 
وينص القانون على انشاء شركة حكومية مكلفة وضع الئحة بحسابات مصرفية راكدة .قبل اغتصاب فلسطين

وقال النائب العمالي  .واموال غير منقولة استثمرها اليهود في فلسطين ولم تتم اعادتها لهم منذ ذلك الحين
 مليون دوالر، معبرا عن 220ملها القانون تقدر بحوالي الحاخام ميخائيل ملكيور ان قيمة الممتلكات التي يش

 .اسفه للوقت الطويل الذي استغرقه التصويت على هذا القانون
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25/12/2005الراي االردنية   
  
  
  

   يفكر باالستقالة عباسالشاباك يزعم ان  .27
ت صحيفة هآرتس ان شخصيات عسكرية واستخبارية رفيعة في الجيش والشاباك زعمـت فـي مـداوال                قالت

داخلية اجراها الجهاز االمني ان ابو مازن يواجه مرحلة يأس وال يستطيع تطبيق اي امر يصدره، خاصة فـي                   
وحسب مزاعم هذه الجهات فان عباس ال يتحدث، تقريبا، مع اي من قادة اجهزته، وأن االوامر                . المجال األمني 

ن اطالق الصواريخ على منطقة عـسقالن       كما زعمت هذه الجهات ان عباس قال با       . التي يتم تمريرها ال تنفذ    
وادعـت الجهـات االمنيـة       !والنقب هو مشكلة اسرائيلية ال ينوي التدخل فيها، وان على اسرائيل معالجتهـا            

االسرائيلية ان نشاط عباس واجهزته االمنية شهد على مدار السنة االخيرة ارتقاء وهبوطا متواصـال، وصـل                 
نه باستثناء نشر قوات االمن الوطني على امتداد الخط االخضر الفاصل           وادعت ا . اآلن الى مرحلة وهن جديدة    

بين شمال قطاع غزة واسرائيل، لم تفعل السلطة الفلسطينية اي شيء ضد اطالق صواريخ القسام، وال تستطيع                 
وتـضيف الجهـات    . فرض سيطرتها على الجهاد االسالمي والتنظيمات االخرى التي تقوم باطالق الصواريخ          

ة الى مزاعمها ان احباط عباس ينجم بالذات عن وضعه السياسي في ضوء ما تسميه هذه الجهات ادعـاء     االمني
نشطاء ميدانيين في فتح بأن الحركة فقدت كل فرصة للتغلب على حماس في االنتخابات التشريعية القادمة، وان                 

المنية االسرائيلية ان عباس يبدي ال      وتدعي االجهزة ا  ! توحيد قائمتي فتح لن يساعد الحركة وينقذها من الهزيمة        
مباالة تصل حد االنقطاع عن الواقع، وان الفوضى وتصعيد العمليات وضعف فتح امـام حمـاس واالنقـسام                  

وتدعي الصحيفة ان زيارة وزير المخـابرات المـصرية         . الداخلي في فتح، يمكنه ان يدفع عباس الى االستقالة        
 . االسبوع الماضي، قد يكون هدفها اقناع عباس بالعدول عن االستقالةعمر سليمان الى االراضي الفلسطينية، 

25/12/2005 48عرب  
  

 مسؤولون إسرائيليون يطالبون بشن عملية عسكرية في غزة .28
نقل موقع صحيفة هآرتس على االنترنت عن يوفال شتاينتز قوله إن إسرائيل عاجال أم آجال : ا.ب.د-تل أبيب 

 .ة عسكرية مكثفة للتعامل مع البنية التحتية االرهابية وصنع صواريخ القسامستضطر إلى دخول غزة في عملي
 في المئة أو نتعامل نحن 100وقال شتاينتز إما أن تحارب السلطة الفلسطينية االرهاب وعلى االقل تقوم بجهد 

 .مع ذلك
لحكومة إلى نشر وكرر عضو الكنيست االسرائيلي عن حزب العمل ماتان فيلناي تصريحات شتاينتز داعيا ا

 .قوات عسكرية في شمالي قطاع غزة من أجل منع إطالق صواريخ القسام في المستقبل
25/12/2005االيام الفلسطينية   

  
   الجهاد طورت صواريخ القسام :  االسرائيليالجيشضابط رفيع في  .29

ضابط رفيـع فـي     نشرت صحيفة هآرتس االسرائيلية، في عددها الصادر اليوم األحد، تصريحات نسبتها الى             
الجيش االسرائيلي، ادعى فيها ان حركة الجهاد االسالمي تمكنت في الفترة االخيرة من تحسين مرمى صواريخ                
القسام، مضيفا ان صليات الصواريخ التي اطلقها نشطاء الجهاد على اهداف اسرائيلية في األسـابيع االخيـرة                 

 .ة التي سقطت داخل اراضـي الـسلطة الفلـسطينية         كانت اكثر دقة من الماضي، وتقلص عدد الصليات الفاشل        
طالة مدى الصواريخ، رغم الضجة التي احدثها اطالق احد الصواريخ،          إوحسب المصدر فان الجهاد لم تنجح ب      
وحسب رأيه فان مدى الصواريخ ال يتجاوز تـسعة كيلـومترات وان            . االسبوع الماضي، على مدينة عسقالن    
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جنوبي لعسقالن اطلق من المنطقة التي كانت تقوم فيها مـستوطنات ايلـي             الصاروخ الذي سقط عند المدخل ال     
ويـزعم  . سيناي ودوغيت ونيسانيت، في شمال قطاع غزة، وهي تبعد قرابة ثماني كيلومترات عن عـسقالن              
  وحسب . الجهاز االمني االسرائيلي ان حماس تستغل التهدئة النسبية للتركيز على تطوير مرمى صواريخها

  
  . كلم15 ستتمكن الحركة من انتاج صواريخ يصل مداها الى تقديراته

  25/12/2005 48عرب
  

    من السياسات االسرائيلية تجاه القدس  تحذرالجامعة العربية  .30
حذرت الجامعة العربية من مخاطر محاوالت اسرائيل منع اهالي القدس من المشاركة في االنتخابات التشريعية 

 تستهدف التأثير على مصير مدينة القدس المحتلة ومصادرة نتائج المفاوضات وقالت ان اسرائيل. الفلسطينية
وقال االمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح ان الجامعة . التي ستجري بشأنها بشكل مسبق

لقدس تتابع بقلق واهتمام بالغين االجراءات االسرائيلية المتواصلة والهادفة الى طمس الهوية العربية ل
ومحاصرة المدينة بالمستوطنات وعزلها عن باقي مناطق الضفة الغربية بواسطة جدار الفصل المسمى بغالف 

ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته اللجنة الرباعية الدولية الى سرعة التحرك لوضع حد لهذه . القدس
  .  االسرائيلياالجراءات االسرائيلية التي قال ان من شأنها تدمير فرص السالم العربي

24/12/2005 48عرب  
 

  واشنطن تضغط النجاز االنتخابات الفلسطينية في موعدها .31
الواليات المتحدة دعت السلطة واسـرائيل الـى        أن  : أ.ب. د -غزة  من   25/12/2005 الراي االردنية    نشرت

  .اجراء االنتخابات الفلسطينية في موعدها دون تأخير
فـي  د مصادر أن المنسق األمني األميركي الجديد        يأكت: رام اهللا  من   25/12/2005 البيان االماراتية    وأوردت
 بـأن موضـوع   أوضح فيها , موفاز والسلطة الفلسطينية في لقاءات جرت حديثاًكل من نقل رسالة إلى  المنطقة

  .تأجيل االنتخابات الفلسطينية غير وارد من وجهة النظر األميركية
 مصادر في   هقالتإلى ما    :غزة والوكاالت من   25/12/2005الماراتية   االتحاد ا   مراسل عالء المشهراوي ولفت  

 ان االدارة االميركية تضغط على الجانبين للوصول الى اتفاق حول           ,تصريحات نقلتها مواقع اعالمية اسرائيلية    
 .موضوع تصويت سكان القدس، االمر الذي شكل مفاجأة للطرفين

 
  

  اع غزةبريطانيا تحذر رعاياها من التوجه إلى قط .32
اصدرت وزارة الخارجية البريطانية امس تحذيرا الى رعاياها المسافرين الى اسرائيل : ب.ف.لندن ـ ا

وقالت الوزارة في بيان نحن ننصح بشدة بعدم التوجه الى قطاع . واالراضي المحتلة، بتجنب زيارة قطاع غزة
ت ايضا بعدم السفر الى الضفة ونصح. غزة بسبب الوضع األمني والتهديد المستمر بخطف رعايا أجانب
  .الغربية، باستثناء رام اهللا واريحا وبيت لحم، إال في حاالت الضرورة

25/12/2005الشرق االوسط   
  

   مليون دوالر600أميركا تقدم مساعدات أمنية إلسرائيل بقيمة  .33
رت إذاعة وذك . مليون دوالر في شكل مساعدات إلى إسرائيل600وافق الكونجرس االميركي على تخصيص 

الجيش االسرائيلي أنه من المقرر ان تستخدم تلك المبالغ في تمويل المشاريع االمنية المشتركة بين إسرائيل 
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 مليون دوالر من هذا المبلغ في سبيل تطوير صاروخ حيتس المضاد 133وسيخصص مبلغ  .والواليات المتحدة
  وأضاف  .الصناعات الجوية االسرائيليةللصواريخ وهو من إنتاج مشترك بين شركة بوينج االميركية و

  
 ماليين من هذا المبلغ ستستثمر في تطوير صاروخ جديد لمواجهة الصواريخ قصيرة 10التقرير ان حوالي 

 )د ب أ ( .المدى
25/12/2005الغد االردنية   

  
   مليون دوالر60 بمعدات قيمتها المعابرواشنطن تزود  .34

مية، أمس، أن الواليات المتحدة ستزود المعابر الحدودية بمعدات أكدت مصادر فلسطينية رس: أ.ب. د-غزة 
 مليون دوالر، لتسهيل دخول وخروج الناقالت والشاحنات الكبيرة من وإلى 60متطورة تصل قيمتها الى 

وذكرت المصادر أن هذه المعدات من المقرر أن تصل خالل االسبوعين القادمين إلى  .االراضي الفلسطينية
 بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة واسرائيل من جهة اخرى، وأنه من المتوقع أن يتضاعف اربعة معابر

حجم انتقال البضائع من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة والموانئ االسرائيلية أضعاف القدرة التشغيلية لهذه 
 .المعابر حاليا

25/12/2005االيام الفلسطينية   
  

 ية السياسية لنسف التسوإسرائيليةتصورات  .35
 بالل الحسن

كان الجانب العربي يصر على . نشأ خالف عربي ـ أميركي منذ حرب أفغانستان حول تعريف اإلرهاب
ضرورة التمييز بين اإلرهاب وبين حق الشعوب في مقاومة االحتالل، وكانت اإلدارة األميركية ترفض هذا 

وكان ذلك يعني عملياً إدراج النضال الفلسطيني التمييز، وتصر على اعتبار كل عنف إرهاباً تجب مقاومته، 
  .ضد االحتالل اإلسرائيلي في نطاق اإلرهاب

التقط آرييل شارون الرسالة األميركية منذ ذلك الحين، وبدأ يعتبر حمالته العسكرية ضد االنتفاضة الشعبية 
اإلسرائيلية لم تعد معنية الفلسطينية عمالً من أعمال مقاومة اإلرهاب، ونتج عن ذلك سياسياً أن الحكومة 

بالحلول السياسية مع الفلسطينيين، فنبذت موضوع المفاوضات، وتخلت عن فكرة التوصل إلى حل الدولتين، 
وبدأت تتحدث عن دولة مؤقتة في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، ثم بدأت تتحدث عن ضم كل ما تبقى 

على أن يشمل ذلك المستوطنات الكبرى والقدس بكاملها إلى دولة إسرائيل، )  من اراضي الضفة الغربية58(%
والمناطق المشرفة على نهر األردن، وساعدت المواقف األميركية المتالحقة على تعزيز هذا الموقف 
اإلسرائيلي، وبخاصة وعد بوش الذي تبنى سلفاً كل مطالب إسرائيل في مفاوضات الحل النهائي واضاف إليها 

وبلغ .  ألف فلسطيني يقيمون فيها300ى يهودية دولة إسرائيل، التي تهدد وجود مليون والموافقة الفلسطينية عل
هذا التناغم األميركي ـ اإلسرائيلي ذروته مع الحرب األميركية الحتالل العراق، حيث بدأت إسرائيل تتصرف 

  .على أساس أنها مطلوبة أميركياً لتعزيز النصر األميركي
ديدة حول فكرة التسوية والتفاوض، ترفضها من حيث المبدأ، أو تصوغها حسب نشأت هنا نظرية إسرائيلية ج

 77ومن األمثلة البارزة على ذلك، المذكرة رقم . متطلبات إسرائيل االستراتيجية، بعيداً عن فكرة الحل الوسط
، )إلسرائيلبدائل سياسية : إسرائيلي والفلسطينيون(الصادرة عن مركز يافي للدراسات االستراتيجية بعنوان 

بدأ العمل في صياغة هذه . وهي تتضمن خمس خطط لحل النزاع تعبر عن المناخ السياسي اإلسرائيلي الجديد
، )تشاتهام هاوس(، في حلقة دراسية مغلقة برعاية المعهد البريطاني للعالقات الدولية 2003الخطط في ديسمبر 
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، ويمكن تلخيص األفكار الرئيسية 2005مارس ، وجرى الكشف عنها في 2004وتم تحديثها في نهاية عام 
  :لهذه األفكار الخمس بما يلي

يدعو ديفيد كيمحي المدير السابق لوزارة الخارجية إلى مفاوضات إلنجاز اتفاق دائم، من :  ـ ديفيد كيمحي1
على . إنه يرى إمكانية لتحقيق ذلك إذا قام كل طرف بعدة خطوات مسبقة. خالل تحقيق خارطة الطريق

وعلى . لفلسطينيين أن يقوموا بخطوات فعلية لنزع سالح المنظمات، وتحقيق إصالحات فعلية في السلطةا
إسرائيل أن تقوم بخطوات لبناء الثقة كما رسمت في خارطة الطريق، من خالل إزالة المستوطنات غير 

عمل أكثر، وإعادة القانونية، وإلغاء حواجز الطرق، وإطالق سراح عدد أكبر من المعتقلين، ومنح رخص 
  .2000انتشار القوات اإلسرائيلية خارج المناطق التي تم االستيالء عليها منذ بدء االنتفاضة في سبتمبر 

وهو ينتقد سياسة شارون وجدار الفصل، ألنه ال . ويرى كيمحي أن هناك حاجة إلى مساعدة دولية نشيطة
نحو حل مرحلي بعيد األمد، يعزز قبضة ، ويلخص سياسة شارون بأنها تتوجه 1967يتطابق مع حدود 

إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية تريد ضمها إليها، وهو يخشى أن يقود ذلك إلى إلغاء قيام دولة 
 .فلسطينية، وإلى بروز مطلب قيام دولة ثنائية القومية يكون اليهود أقلية فيها

  
لس يشع، أي مجلس المستوطنات يرى يسرائيل هرئيل، وهو من مؤسسي مج:  ـ يسرائيل هرئيل2

اإلسرائيلية، ورئيس سابق له، أن أرض إسرائيل الكاملة هي جزء من هوية الشعب اليهودي، وهي األساس 
ويرى أيضاً أن يهودية دولة إسرائيل راسخة في . الشرعي الوحيد لتحقيق االستقالل السياسي للشعب اليهودي

ويخلص إلى نتيجة تقول إن السالم مطلوب، لكن .  حماية األمنالدستور، وأن القوة العسكرية ضرورة من أجل
إذا كان السالم يستدعي التخلي عن أجزاء كبيرة من أرض إسرائيل، أو التخلي عن الهوية اليهودية لدولة 

  :وهو يقترح. إسرائيل، فإنه يفضل دولة من دون سالم
، )مناطق ألف وب(سطينية في الضفة الغربية ـ أن تنفصل إسرائيل عن قطاع غزة، وعن المراكز السكانية الفل

  ).ج(وأن تقوم بالمقابل بضم المنطقة 
ـ أن ترتبط كل من مصر واألردن بقضية الدولة الفلسطينية، فتقوم مصر بضم الجزء الشمالي من سيناء إلى 

وعلى أمل أن قطاع غزة، ويقوم األردن بربط نفسه مع المراكز السكانية في الضفة الغربية، من خالل معابر، 
 .يتحول األردن مع الزمن إلى دولة فلسطينية

  
هو المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، ورئيس معهد هرتسليا :  ـ عوزي أراد3

إنه . يدعو أراد إلى تسويات مرحلية، تدير النزاع وال تحله، بانتظار ظروف مالئمة لصنع السالم. االستراتيجي
اء متدرج، مرحلة فمرحلة، يعتمد على سابقة أوسلو، ويشتمل على خارطة الطريق، قبل أن يكون يقترح إجر

باإلمكان البدء في التفاوض على التسوية الدائمة، مع مالحظة أن وضعا كهذا لن ينشأ في العقد القريب، وربما 
 .ال يبدأ إال في أمد أبعد

  
. لى ادخال وجود دولي لدفع المفاوضات نحو حل لدولتينيدعوان إ:  ـ الباحثان يوآل بيترز وأورليت غال4

والدافع إلى اقتراح وجود دولي سببه فقدان الثقة بين الطرفين عقب انهيار مسيرة اوسلو، كما ان الوجود الدولي 
ويكون الهدف المركزي للوجود الدولي اإلشراف على إقامة كيان . هو وسيلة للتغلب على التوجه قصير األمد

ويقترحان أن تتشكل هذه القوة الدولية من الواليات المتحدة . لسطيني يكون ملتزما بالتعايش والسالمسياسي ف
األميركية ومن حلف األطلسي، ويمكن توسيعها لتضم استراليا وكندا، ويقوم هذا الوجود الدولي بتوجيه العملية 

 .كلها حتى التوقيع على اتفاق السالم
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يؤيد شفتين . ي معهد األمن القومي وفي مدرسة قيادة الجيش في إسرائيلوهو محاضر ف:  ـ دان شفتين5
السياسة التي تباشرها حكومة آرييل شارون، ألنه يرى أن السالم مطلوب، لكن ال يمكن الحصول عليه، ومن 

وهو يتطلع إلى إسرائيل يهودية وديمقراطية وآمنة، ويرى أنه من . الخطر المضي إليه في الظروف القائمة
جل الوصول إلى هذه األهداف، فمن الضروري االنفصال عن المراكز السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية أ

وقطاع غزة، مع ضم الكتل االستيطانية الرئيسية، وشرقي القدس، والمنطقة الممتدة على طول نهر األردن 
ض اإلعالن عن إقامة الدولة والبحر الميت إلى إسرائيل، ويستطيع الفلسطينيون في ما يتبقى لهم من أر

الفلسطينية، غير أن إسرائيل لن تعترف بها إلى أن يحين أوان التوقيع على اتفاق السالم النهائي، وسيكون 
وإلى أن تتم هذه الظروف يجب على . االتفاق النهائي متعلقاً باعتراف فلسطيني بشرعية الدولة القومية اليهودية

 .ت وبأعمال أحادية الجانبإسرائيل أن تواجه الوضع بقرارا
  

تلخص هذه التصورات الخمسة التيارات السياسية السائدة في إسرائيل اآلن، وهي ترتبط كلها بالهجمة 
األميركية باتجاه الدول العربية، وباحتالل العراق، لكنها معرضة للتراجع والتبدل إذا ما تواصلت المقاومة 

 فشلت الهجمة األميركية في الساحة العراقية بسبب المقاومة المحتدمة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي، وإذا ما
 .هناك ضد االحتالل األميركي

25/12/2005الشرق االوسط   
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أسعد عبد الرحمن. د  

ميز إسرائيل هو تكوينها إن الطابع الذي ي:  وكان حينها وزيرا لخارجية إسرائيل1967قال أبا إيبان في 
لكن، بعد ثالثين عاما ال يبشر الواقع الديموغرافي إلسرائيل بالخير . الديموغرافي ووحدة سكانها وتجانسهم

وفي الحقيقة، تهدد المشكلة الديموغرافية يهودية دولة إسرائيل مع تراجع نسبة . بالنسبة لمستقبل هذه الدولة
وإذا أقيمت الدولة الفلسطينية على . 1948يخية وأيضا داخل حدود إسرائيل اليهود أمام العرب في فلسطين التار

وإذا ما أضيف حوالي . ، فذلك يعني أنها ستضم حوالي الثالثة ماليين فلسطيني1967األراضي المحتلة 
المليون وربع مليون فلسطيني إسرائيلي، فهذا يعني بأن فلسطين التاريخية ستضم أكثر من أربعة ماليين 

وفي ضوء نسبة المواليد العالية عند الشعب . طيني مقابل أقل من خمسة ماليين يهودي أي أغلبية بسيطةفلس
لن يمر وقت طويل حتى ) خصوبة المرأة الفلسطينية تبلغ ضعفي نسبة التكاثر عند اإلسرائيليين(الفلسطيني 

 أي قبل خمس 2013لول في فلسطين بح%) 56 ـ 52(يصبح اليهود أقلية وسيشكل الفلسطينيون أغلبية 
فإما نظام . وإذا ما حصل ذلك، ستكون إسرائيل أمام خيارين ال ثالث لهما. سنوات من توقعات بيريز

ديمقراطي حيث سيكون للفلسطينيين القول الفصل فيه، أو االضطرار لتبني نظام فصل عنصري كما كان 
  .بجنوب   إفريقيا

%) 24(من مجمل السكان مقابل %) 76(ائيل هي أظهرت آخر إحصاءات رسمية أن نسبة يهود إسر
ويعني ذلك بداية الفشل للمخطط الذي وضعته الوكالة اليهودية لنفسها بأن ال تتراجع نسبة اليهود . للفلسطينيين

عبر مشروع استقدام اليهود لسد الفجوة في نسبة التكاثر بين اليهود والفلسطينيين %) 80(في إسرائيل عن 
وكانت هجرة . كن هذا المشروع يسجل فشال سنويا وخصوصا في السنوات العشر األخيرةول. داخل إسرائيل

أسهمت بتجميد نسبة الفلسطينيين في إسرائيل إلى مجمل سكان إسرائيل لعدة ) مليون وثلث(اليهود السوفيات 
مهات  كان أل2003من المواليد في %) 29ر6(ويقول آخر تقرير رسمي إسرائيلي بأن ما نسبته . سنوات

فمما زاد األمر سوءا إلسرائيل، انخفاض ! ولم يتوقف األمر عند انخفاض نسبة المواليد اليهود. فلسطينيات
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فالهجرة إلى إسرائيل . الهجرة إلى الدولة العبرية التي تعتمد عليها للحفاظ على تفوقها النسبي على الفلسطينيين
نت عليه في تسعينات القرن الماضي وهي الفترة تشهد تراجعا سنويا واضحا وهي اليوم بحدود خمس ما كا

   .األعلى للهجرة اليهودية
. ألف يهودي، وهذا يشكل تراجعا كبيرا للعام الرابع على التوالي) 21( أقل من 2004سجلت هذه الهجرة سنة 

خيرة  وأن معدل هجرة السنوات الثالث األ1989وتقول دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية إنه العدد األقل منذ 
ففي التسعينات، هاجر . ألفا) 20-9(يشابه أعداد المهاجرين في الثمانينات حيث تراوح معدل المهاجرين سنويا 
وأكبر موجات هذه الهجرة كان في . إلسرائيل أقل قليال من المليون يهودي جلهم من االتحاد السوفياتي السابق

ألفا ) 74(لفا، وكان المعدل الحقا بحدود أ) 176 (1991ألف مهاجر وفي ) 200( حيث وصل حوالي 1990
ألف مهاجر، وانخفض ) 43( حوالي 2001ووصل إلسرائيل في . ألفا) 60( انخفضت الهجرة إلى 2000وفي 
ألف ) 21( سوى 2004ألفا بينما لم يصل إسرائيل في ) 23( إلى 2003ألفا، ليهبط في ) 33( إلى 2002في 

وهذا يعني ) 99ر127(طفال وعند اليهود ) 41ر744(عرب إسرائيل  بلغت الوالدات عند 2003وسنة . مهاجر
وفي ظل . أن على الوكالة اليهودية استقدام مائة ألف يهودي سنويا لتبقى نسبة اليهود ثابتة بدون تدهور

   .األوضاع المتوترة السائدة في المنطقة، يبدو هذا الرقم أقرب إلى الخيال
 فإن ذلك لن 1967نسحاب إسرائيلي كامل من كافة مناطق احتالل في تؤكد هذه األرقام أنه حتى في حال ا

ويقال بأن هذا العامل أرغم شارون على االنسحاب . ينقذها من خطر مشكلتها الديموغرافية على المدى البعيد
من قطاع غزة وسيرغمه الحقا على االنسحاب من أراض أخرى، وأن األمر ال يتعلق بشارون جديد، لكنها 

فلوال هذا الخطر لما فكر في االنسحاب من .  على األرض حيث سترغمه على تنفيذ انسحابات جديدةالوقائع
من يهود إسرائيل يرون أن الحل األمثل %) 20(وقد دل استطالع للرأي صدر حديثا بأن أكثر من . شبر واحد

 من اليهود المستطلعين %)4ر5(اإلسرائيلي يتمثل بطرد العرب من وطنهم، فيما رأى /إلنهاء الصراع العربي
وإلى جانب هذه األفكار المغرقة في تطرفها وغلوائها، . أن الحل األمثل هو إبادة العرب ألن الطرد غير مجد

كثرت في اآلونة األخيرة فكرة التبادل السكاني وأبرزها خطة المتطرف أفيغدور ليبرمان القاضية بضم البلدات 
ال غرب الضفة الغربية إلى الدولة الفلسطينية مقابل ضم إسرائيل جميع المحاذية لشم) في المثلث(الفلسطينية 

  .رأيا آخر.. ومهما تكن مخططات إسرائيل وزعمائها فإن للوقائع دائما . المستوطنات في الضفة
25/12/2005الرأي االردنية   

 
   الفلسطينية واألمن النفسي اإلسرائيليالمقاومة صواريخ  .37

  علي الطعيمات
 شارون بالعجز عن ايقاف اطالق صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة وتخشى نتيجة تعترف حكومة

لهذا العجز من تأثير ذلك على شعبية شارون وعلى مستقبل وموقف حزبه الجديد كاديما في االنتخابات 
وبقاء الحكومة ‚ قاعدالبرلمانية المبكرة التي تشير االستطالعات الى ان كاديما سيفوز باالغلبية المريحة من الم

في يد شارون لمواصلة مخططه الذي كان االنسحاب االحادي من قطاع غزة أولى نقاطه االستراتيجية والتي 
مع ان رحيل قوات الغزو االسرائيلية من قطاع غزة لم يكن اراديا وانما ‚ حصدت مكاسب سياسية دولية كبرى

ينية والتي كانت الصواريخ واحدة من ادوات المقاومة التي اجباريا وامنيا تحت وطأة عمليات المقاومة الفلسط
  ‚حققت هذا االنجاز والخطوة المهمة للمقاومة على طريق التحرير

ومشكلة الشعور االسرائيلي بالعجز تنسف وهم السيطرة على االوضاع والذي يعتبر مفصال وقاعدة اساسية في 
الرهابية جل طاقاتها الشريرة لكسر ارادة المقاومة استراتيجية األمن النفسي الذي تبذل حكومة شارون ا
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وهذا األمر يشكل ازمة حقيقية لألمن االسرائيلي الذي يمثل بالنسبة لشارون هاجسا ‚ الفلسطينية دون جدوى
  ‚ويدرك انه لن يحقق مآربه واهدافه من تشكيل حزبه الجديد ما لم يوقف اطالق الصواريخ الفلسطينية‚ اساسيا

اريخ الفلسطينية ال تحدث خسائر مادية مهمة ولكنها تحدث خسائر نفسية مهمة بل وربما تمثل صحيح ان الصو
‚ بنتائجها تأثيرا اكبر من الخسائر المادية وانعكاسات ذات شأن على االستقرار وكذلك على االقتصاد االسرائيلي

  ‚وان كانت مثل هذه الخسائر غير مرئية ويضرب حولها ستار حديدي من السرية
وألن الصواريخ الفلسطينية كذلك تضرب في عمق االستراتيجية األمنية االسرائيلية وألن كل الوسائل 
االسرائيلية في الرد على هذا السالح الفلسطيني ذي التأثير النفسي الكبير من قصف جوي وبري واغتياالت 

واته باستحداث شريط حدودي في للكوادر الفلسطينية المقاومة واالجتياحات اثبتت عقمها أمر شاؤول موفاز ق
قطاع غزة تحت حراسة الطائرات االسرائيلية مع مواصلة سياسة االغتياالت في تحد سافر لشروط السالم 

  ‚وللقانون الدولي وللشرعية الدولية
ي وستبقى الحكومات االسرائيلية تدور في الحلقة االمنية دون تحقيق ال األمن النفسي وهو االهم وال األمن الماد

وهذا ال يكون دون عودة ‚‚ ما لم يكن هناك قبول باالمن المتبادل‚ وال االمن االقتصادي وكل امتداداته المتشابكة
 وعاصمتها 1967الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق االراضي المحتلة عام 

ت القتل ما كبرت وتعددت األشرطة الحدودية وعملياالقدس الشريف، وما عدا ذلك سيبقى األمن مفقودا، مه
  .واالجتياحات واالعتقاالت

25/12/2005الوطن القطرية   
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23/12/2005االتحاد االماراتية   

  
 


