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 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   بانفجار غامض خالل تشييع شهيد٤تبادالن االتهامات بعد مقتل ت" فتح"و" الداخلية المقالة" .١

أمـين أبـو   و رائد الفـي  ونابلس،غزة  نقالً عن مراسليها في ١٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية  نشرت  
 آخرين، أمس، في انفجار غامض وقع خالل        ٣٠قتل أربعة فلسطينيين، وأصيب نحو       :وكاالتوالوردة،  

واختلفت . الشهيد خليل المسارعة في حي الشيخ رضوان شمال غزة        " فتح"كة  مسيرة تشييع الناشط في حر    
. والشرطة الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، حول أسـباب االنفجـار            " فتح"روايتا  

وأعلنت مصادر طبية أن ضحايا االنفجار هم معتز المسارعة، ويوسف ابو ريالة، وزهير عوض، فضالً               
 .ل الشاب أشرف األشقر بعد سقوطه من فوق سطح احدى البنايات المرتفعـة وقـت االنفجـار                عن مقت 

، على المشاركين في    "إلقاء قنبلة يدوية مسمارية   "ـ، ب "ميليشيات حماس "ما وصفتها   " فتح"واتهمت مصادر   
ـ     "مسيرة التشييع، فقتلت ثالثة من المشيعين وجرحت العشرات، بينما           اص استشهد الشاب األشـقر برص

  ".قناصة من ميليشيات حماس أدت إلى سقوطه من سطح احدى البنايات العالية
، قال مدير العالقات العامة في شرطة الحكومة المقالة اسالم شهوان إن االنفجار             "فتح"وعلى عكس رواية    

نجم عن قنبلة يدوية انفجرت عن طريق الخطأ بعد سقوطها من أحد المشاركين في مسيرة تشييع الشهيد                 
  .المسارعة، الفتاً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث

استنكر الـرئيس   :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   وجاء في   
ـ    إن هذا االعتداء السافر هو استمرار لمسلسل الجرائم التـي تنفـذها     "، وقال   "الجريمة"عباس ما وصفه ب

عن القانون، بحق أبناء شعبنا في غزة، وما جرى يمثل اعتداء على كل أبنـاء               مليشيات حماس الخارجة    
  ".وقرر أبو مازن، أن يكون اليوم، يوم حداد عام". شعبنا

 بغزة، حماس، واتهمها صراحة بقتل ابناء       "فتح"هاجم ابراهيم ابو النجا، الناطق باسم الللجنة القيادية في          و
ـ    ،"وسطالشرق األ "لـفي حديث   شعبها، واعتبر    حماس المتكـررة، ال يمكـن ان       " جرائم" ان ما وصفه ب

مـا  "، معتبرا ان    "فال حوار مطلقا مع حماس، في ظل ما تقوم به         "وحسب ابو النجا    . تخرجها من ازمتها  
  ".تكرسه على األرض، يدلل على انها ليست بصدد التراجع

ـ  إوقال   لقد القـى   "واضاف  . ث جار عنه  ان الشرطة تعرف الجاني والبح    " الشرق األوسط "سالم شهوان ل
وردا على سؤال اذا ما كنت مقـصودة،  ". قنبلتين قبل ذلك، لتحريك مشاعر الناس، والثالثة انفجرت بينهم     

  "...أوقعها بالخطأ كما يبدو"قال شهوان 
، إن أفـرادا    "فتح" قال فهمي الزعارير المتحدث باسم       :غزةمن   ١٥/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وأضافت  

ونفى الزعـارير    تشييع،ال ألقوا قنبلة صوب سيارة اإلذاعة التي رافقت مسيرة          "يا القوة التنفيذية  مليش"من  
جملة وتفصيالً صحة ادعاء حماس بان أحد المشاركين في المسيرة قد ألقى العبوة الناسفة، وقال، إن مـا                  

بـرين عـن رأيهـم      جرى اليوم في يؤكد مجدداً أن حماس تمارس سياسة القتل واالغتيال في وجه المع             
والهاتفين لحياة الوطن والمواطنين، وهذه هي سياسة حماس في مواجهة حرية الرأي والتعبير وفي وجه               

  .االحتالل في هذه المرحلة
 "فـتح "طالبـت   :  اشـرف الهـور    ،غزةنقالً عن مراسلها في      ١٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   وأوردت  

تمارس دورها في كشف حقيقة الفـاعلين بعـد ان          مؤسسات حقوق االنسان وجهات التحقيق الدولية بأن        
وشددت علي ان دماء الشهداء لـن تـذهب         . غيب االنقالب االسود كل مؤسسات سيادة القانون في غزة        

  .هدراً وان ساعة الحساب قادمة ال محالة وان هذه الجريمة لن تمر
مستـشارين  " حمـاس "اتهمت مصادر قيادية فـي       :غزةمن   ١٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس   وذكرت وكالة   

عشرات بقنبلة يديوية أطلقها    ال مواطنين وإصابة    ٤للرئيس عباس بصياغة سيناريو كاذب يتصل باستشهاد        
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بها، ثم إعالن الحداد    " حماس"شهداء، واتهام   الأحد المشاركين وسط جموع شاركت في تشييع جنازة أحد          
والناطق " حماس" عن   النائبتبر  واع ".حماس"واإلضراب العام غدا السبت في الذكرى العشرين النطالقة         

أن الهدف من هذه القصة هو تسميم األجـواء بمناسـبة الـذكرى             مشير المصري    يةباسم كتلتها البرلمان  
  .من خالل العمد إلى تشويه صورتها ومنع الناس من المشاركة في مهرجانها" حماس"العشرين النطالقة 

  
  عباس ينددو ..من تعتقل عمر الغولاألأجهزة : غزة .٢

أمـين أبـو   و رائد الفـي  ،نابلسوغزة  نقالً عن مراسليها في ١٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية  نشرت  
اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة، أمس، عمر حلمي الغول مسستـشار             :وكاالتوالوردة،  

بعد وقت قصير   رئيس الوزراء سالم فياض للشؤون الوطنية، من منزله في حي تل الهوا في غزة، وذلك                
الغول معتقل لدينا وكـان     "وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين إن          .من عودته من رام اهللا    

  ".هناك قرار مسبق من الحكومة باعتقاله، وهو يعلم ذلك جيدا ونحن نحقق معه في أمور مخلة بالقانون
وا منزلنا، وكسروا األبواب ومقتنيـات   اقتحم" حماس"قرابة عشرين عنصراً من     "إن  : وقالت زوجة الغول  

، مشيرة إلى أن المـسلحين      "البيت، واعتدوا بالضرب على زوجي قبل اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة          
فـي حـوالي    "وقال نجله نادر انـه       .نعتوها بألفاظ نابية عندما وصفتهم بالقتلة التهامهم زوجها بالعمالة        

 باقتحام المنزل في حي تل الهوا واعتدوا على         "حماس" مسلحي   قام عدد من  ) فجر أمس (الواحدة والنصف   
وأشار إلى ان الغول كـان تلقـى مـؤخرا          ". بالضرب ثم اقتادوه معهم إلى جهة ال نعرفها       ) عمر(والدي  

  ".تهديدا من مجهول قال له عبر الهاتف انه إذا عاد إلى غزة سيندم"
الممارسـات  "قطاع غزة زكريا األغـا مـا وصـفها          في  " فتح"ودان رئيس اللجنة القيادية العليا لحركة       

". اإلجرامية ضد المناضلين وأصحاب الرأي من الصحافيين والكتاب، بغية كتم األصـوات المعارضـة             
، معتبراً أنها مؤشر إلى تصاعد الفلتان األمني، كما اعتبرتهـا           "االختطاف"واستنكر حزب الشعب عملية     

  ".لكافة الحقوق والحريات العامة، ومحاولة لتكميم األفواهانتهاكاً صارخاً "الجبهة الديمقراطية 
ان الرئيس عباس يستنكر    " فرانس برس "ـوقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ل          

الرئيس عباس يعتبر ان إقدام عصابات حماس على خطـف الـوزير            "وأضاف  . جريمة اختطاف الغول  
ر يضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبونها يوميا في قطاع غزة ضـد             الغول عمل إجرامي نوعي وخطي    

. ودانت هيئة العمل الوطني التابعة لمنظمة التحرير في قطاع غـزة اعتقـال الغـول               ".شعبنا الفلسطيني 
  ".تصعيدا في عملية القمع واالرهاب"واعتبرته 

رسمي باسـم الحكومـة ريـاض       وقال وزير اإلعالم والناطق ال    . ودانت حكومة فياض عملية االختطاف    
محاوالت قادة االنقالب للتأثير فـي مواقـف        "المالكي في بيان صحافي، إن هذا االختطاف يندرج ضمن          

الحكومة أو سياساتها الملتزمة تجاه األوضاع في قطاع غزة، عبر االبتزاز المتواصل باعتقال موظفيهـا               
  ".العاملين في القطاع

الوزير  دعا رياض المالكي الى االفراج الفوري عن         :غزةوهللا  ام  رامن   ١٥/١٢/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  
القى بالمسؤولية علـى مـن      و". رسالة الى زعماء فتح بأن غزة مغلقة امامهم       "الغول، معتبرا ان الخطف     

  ."مجرمون يعملون لحساب حماس"وصفهم بأنهم 
ول ليس خطفا إنما اعتقـال،      ورد المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة أحمد يوسف أن ما جرى للغ           

ـ      ـ  "حماس"عزاه إلى كتابات الغول المسيئة ل ان مسألة االعتقال جاءت علـى خلفيـة        " الحياة"، وأوضح ل
وقال مصدر حكـومي فـي غـزة        . سياسية باعتباره شخصية معارضة للحكومة وليس على خلفية أمنية        

  ".ي حكومة فياضعلى خلفية ادعائه بأنه وزير ف"ان اعتقال الغول تم " الحياة"لـ
 إيهاب الغـصين فـي تـصريحات خاصـة          قال :غزةمن   ١٤/١٢/٢٠٠٧ قدس برس وجاء في وكالة    

أن عمر الغول كان في رام اهللا، وقد صدر بحقه أمر باالعتقـال الرتكابـه عـددا مـن                   " قدس برس "لـ
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اكتشفته وتابعته  التجاوزات، وهو يعلم بهذا القرار، وقد عاد مساء أمس إلى غزة متخفيا لكن أجهزة األمن                
  .ثم اعتقلته، وهو اآلن قيد التحقيق بشأن التهم المنسوبة إليه

  
  ف القيادي الفتحاوي ابراهيم أبو النجا للتحقيق معهيوزارة الداخلية في غزة تقرر توق .٣

 اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة نيتهـا         :غزةمن   ١٤/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية    نشرت  
وقـال بيـان     .اهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبيـة            توقيف إبر 

للداخلية ان التوقيف جاء بسبب تصريحات ادلى بها ابو النجا وحمل حماس مسؤولية االنفجار الذي وقـع        
  .خالل تشييع مسيرة لفتح في غزة

خلية في غزة في بيان مقتضب إنه تـم          وزارة الدا  قال :غزةمن    ١٥/١٢/٢٠٠٧ قدس برس وأضافت  
توقيف أبو النجا للتحقيق معه على خلفية التصريحات الكاذبة التي أدلى بها الجمعة، والتي من شأنها إثارة                 

  .الفتنة والفوضى والتحريض على القتل
  
  في الضفةجهزة االمنية هناك اعتقاالت غير قانونية تجري من قبل األ: قراقععيسى  .٤

ـ   ىعيس "فتح"عن   كشف النائب : يد عوض  ول -رام اهللا     امس عـن وجـود      "القدس العربي " قراقع احد ل
معتقلين لدي االجهزة االمنية الفلسطينية بالضفة الغربية بشكل مخالف للقانون، ومشددا علـي ان هنـاك                

واوضح بأنه تابع ملفـات عـدد مـن المـواطنين            .انتهاكات لحقوق المواطنين من قبل االجهزة االمنية      
 االجهـزة   ى طلب من اهاليهم ليكتشف بأن هؤالء المواطنين معتقلون لد         ىعتقلين في بيت لحم بناء عل     الم

 ى النائب العسكري الذي تم التوقيف عل      ى عل ى القضاء وال حت   ىاالمنية لمجرد اعتقالهم دون عرضهم عل     
وانتقد اقدام االجهزة    . ان هذا االعتقال غير قانوني ومخالف لقانون العقوبات الفلسطيني         ى عل شددو .ذمته

 ى ان الرئيس عباس الغ    ى ذمة النيابة العسكرية، ومشددا عل     ى اعتقال المواطنين عل   ىاالمنية في الضفة عل   
 ىال وأشار   . المحاكم المدنية  ى االجهزة االمنية ال   ى بتحويل المعتقلين لد   طالبو .المحاكم العسكرية اصال  

 خلفيـة اتهـامهم     ىهزة االمنية وخاصة االمن الوقائي عل     ان معظم الحاالت التي تابعها معتقلة لدي االج       
واوضح بأنه وجه رسالة للرئيس عبـاس ولـوزير الداخليـة            .بالسعي لتشكيل قوة تنفيذية تابعة لحماس     

ووجه قراقع انتقـادا     . ذمة النيابة العسكرية   ىيطالب فيها بمنع االجهزة االمنية من اعتقال المواطنين عل        
 الحكومة ان تعيد النظر في سياسة االعتقاالت،        ىااللتزام بالقانون وقال يجب عل    لحكومة فياض وطالبها ب   

وهناك تصرفات تنتهك حقوق االنسان ومن ابرزها قمع المواطنين نهاية الشهر الماضي اثناء احتجاجهم              
 من   ان هناك انتهاكات لحقوق المواطن في الضفة       ىواختتم قراقع حديثه بالتأكيد عل    .  مؤتمر انابوليس  ىعل

   .قبل االجهزة االمنية التابعة لحكومة تسيير االعمال، وقال هناك انتهاكات غير مقبولة
  ١٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  هنية يتسلم نتائج التحقيق في أحداث احتفال ذكرى رحيل عرفات .٥

ـ            :حسام جحجوح  - غزة ي تسلم، أمس، رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، نتائج تحقيق اللجنة الت
كلفها بالتحقيق في األحداث المؤسفة التي وقعت في غزة عقب انتهاء مهرجان لحركـة فـتح بمناسـبة                  

وأكد هنية خالل تسلمه النتـائج أن اللجنـة منحـت كافـة              .الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات     
داث المؤلمة،  الصالحيات للوصول ألي جهة وأي مسئول من أجل التوصل إلى كل الخفايا المتعلقة باألح             

عد سابقة في تاريخ التعامل مع الدم الفلسطيني، معبـرا عـن   يواعتبر هنية أن إعالن نتائج لجنة التحقيق        
الدم الفلسطيني أغلى من كل الحسابات السياسية، والمكاسـب         :" اعتزاز حكومته بالتزام هذا النهج، وقال     

ؤتمرا صحفيا إلعالن نتـائج لجنـة التحقيـق         وأعلن أن حكومته ستعقد خالل األيام القادمة م        ".الحزبية



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ٩٣٢:         العدد                        ١٥/١٢/٢٠٠٧السبت : التاريخ

واطالع الشعب الفلسطيني على ما توصلت إليه اللجنة، وطبيعة اإلجراءات التي ستتخذها الحكومة بنـاء               
  .على نتائج التحقيق، متمنيا أن تكون تلك األحداث آخر اللحظات المؤلمة في حياة المواطنين الفلسطينيين

  ١٥/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  بمؤتمر باريس" الدولة الفلسطينية"ومة الفلسطينية ترحب باقتراح فرنسا استخدام الحك .٦

األراضـي  "رحبت الحكومة الفلسطينية امس باقتراح فرنسا القاضي بتغيير عبـارة           ): د ب ا  ( -رام اهللا   
. مقبـل بمؤتمر باريس االقتصادي المزمع عقده يوم االثنـين ال        " الدولة الفلسطينية "واستخدام  " الفلسطينية

المـؤتمر الـدولي    "وكان المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية أعلن الخميس أن باريس قررت تغيـر اسـم               
وقال أشـرف   ". مؤتمر األطراف المانحة للدولة الفلسطينية    "إلى  " لألطراف المانحة لألراضي الفلسطينية   

ن نحن نرحب به ونعتبره     لك"العجرمي وزير شؤون األسرى الفلسطينيين إن الحكومة لم تبلغ بهذا التوجه            
يتماشى مع الخط الذي بدأ بمؤتمر أنابوليس للسالم وما جاء فيه من ضرورة قيام دولة فلسطينية خـالل                  

هذا جزء من عملية كاملة لقيام      " "معا"وقال في تصريحات نقلها موقع وكالة أنباء        ". أالعوام الثالثة المقبلة  
 ومؤتمر باريس االقتـصادي     ٢٠٠٨لنهائي نهاية عام    دولة فلسطينية في حال نجحت مفاوضات الوضع ا       

  ".خاصة إذا تمت الموافقة على خطة الحكومة االقتصادية التنموية القادمة
  ١٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  مؤتمر باريس تظاهرة تضامن مهمة مع الشعب الفلسطيني: عباس .٧

: ع استثماري بـرام اهللا    قال الرئيس عباس، أمس في كلمة ألقاها خالل رعايته حفل إطالق مشرو           : عمان
 للدعم المالي واالقتصادي بحضور     ]مؤتمر المانحين المقرر أن يعقد في باريس      [نحن مقبلون على مؤتمر   "

 ". دولة، وهو تظاهرة مهمة وتضامن مهم مع الشعب الفلسطيني، ونأمل أن يترجم إلى أرقام محسوسة               ٩٠
  .على طريق تحقيق السالم"  وأساسيةخطوة مهمة وإستراتيجية"مؤتمر أنابوليس عباس كما اعتبر 

  ١٥/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  "االحتالل" باريس بالتركيز على انهاء مؤتمرهنية يطالب  .٨

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أمس، المجتمعين في لقاء باريس            :حسام جحجوح  - غزة
 على إنهاء االحتالل، وليس التركيز فقـط علـى          للدول المانحة بااللتزام تجاه الشعب الفلسطيني والعمل      

التـزام  "عقب صالة الجمعة، إن     " رامتان"وقال في تصريح خاص لوكالة       .الوضع االقتصادي واإلنساني  
العالم تجاه الشعب الفلسطيني أمر طبيعي، فشعبنا يرزح تحت االحتالل وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل               

في الوقـت نفـسه،     : "وأضاف ".قتصادية واإلنسانية وأبعادها السياسية   مسئولياته فيما يتعلق بالجوانب اال    
نؤكد أن قضيتنا سياسية بالدرجة األولى وليست معيشية أو اقتصادية، نحن نريد أن يرحل االحتالل وأن                
يستعيد الشعب كامل حقوقه، وأن يعود الالجئون إلى ديارهم، وأن تعود القدس وأن يـتم اإلفـراج عـن                   

  ". رسالتنا إلى المجتمعين في باريس وهذا مطلب واضحاألسرى، هذه
  ١٥/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 

  
  شعبنا قادر على أن يطلق انتفاضة ثالثة ورابعة حتى يأتينا فجر االنتصار : مشعل .٩

، في الذكرى العشرين النطالقة الحركـة،       "حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة      خالد مشعل،    أكد: غزة
إن من يظن أن شرعيته تـأتي       "، وقال   "أن حماس في مأزق فهو واهم، فنفسنا طويل       من يفكر ب  "على أن   

وأوضح مشعل، في خطاب متلفز وجهه إلـى        ". من الدعم الدولي فهو واهم أيضاً، فالشرعية هي الشعب        
ينطلـق مـن المـصلحة      "في هذه المناسبة، أن قرار الحركة       ) ١٤/١٢(الشعب الفلسطيني مساء الجمعة     
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مع القرار الفلـسطيني المـستقل حقيقيـاً دون تـدخل           " حماس"، وأن   "س ألجندات خارجية  الوطنية، ولي 
إن مشكلة  "وقال مشعل    . صهيوني وأمريكي، ودون فصل قضية فلسطين عن عمقها العربي واإلسالمي         

، مشيراً إلى أن الفصائل الفلسطينية بريئـة        "قضيتنا الحقيقة والخالف الداخلي يعود إلى التدخل الخارجي       
واصفاً الحالة الداخلية   . تجاه الصنف التي يتجه نحو األجندات الخارجية، ومن أجل الوطن ال بد أن نتوحد             

  ". مؤسفة، وال بد من الخروج منها"بأنها 
نستحضر في ذكرى االنطالقة زعمائنا العظام الذي ضحوا بكل ما يملكـون مـن أجـل                : "ومضى يقول 

ما يميز ذكرى االنطالقـة هـذه ليـست أن          "تاً النظر إلى أن     الف". فلسطين والشهداء والجرحى واألسرى   
رقمها عشرون، بل إنها تأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة في ظل وضع فلسطيني مـؤلم، وحـصار                  

  ". غزة والعقوبات الجماعية، والقتل اليومي بالسالح األمريكي، ومعاناة أهلنا في الضفة المحتلة
بعد أن تـآمر القريـب      "، بإعادة االعتبار لخيار المقاومة      "حماس"ت  واستعرض القيادي الفلسطيني انجازا   

والبعيد على بندقية فلسطين، وشُرد المقاتلون في عواصم عده، وأصبح الكثيرون ال يركـزون إال علـى                 
كان لحماس بصمة مميزة في انطالقة االنتفاضتين األولى والثانية، أدرناها مـع            "وأضاف  ". خيار التسوية 
شـعبنا قـادر أن يطلـق       "، ووجه رسالة لالحتالل بأن      " لتكون معالم في التاريخ الفلسطيني     جميع القوى 

الكبير في طـرد االحـتالل       "كتائب القسام "وأشاد بدور   ". انتفاضة ثالثة ورابعة حتى يأتينا فجر االنتصار      
خـالل  لتعيش بعيداً عن االحتالل في جانب منه، لكن ظل االحـتالل بـاق مـن                "ومستوطنيه من غزة،    
خطوة مشاريع التسوية التي تريد التآمر على       "حدت من   " حماس"وبين مشعل أن    ". السيطرة على المعابر  

". المقاومة وإيقافها، وضرب الفلسطينيين ببعضهم وإغراقهم بوعود كاذبة تلهيهم عن قضيتهم األساسـية            
ماالت نسيان الحق الفلسطيني    والمقاومة كان لها الدور في منع االنجراف إلى احت        " حماس"وأشار إلى أن    

  ". قدمنا النموذج الحي، كيف نكون معاً، ونقدم البديل"والمساومة عليه، و
من انجازات حماس خدمة الشعب الفلسطيني في كل مجاالت الحياة، فالمال المبارك أتينا به مـن                : "وقال

وتطـرق  ". مشاريع التـشغيلية  األيدي العربية الخيرة، وقدمناه مباشرة دون سرقة ولعب بالمال العام وال          
 . في اإلسهام مع اآلخرين، ال سيما في إعالء قيمة الحقوق الفلـسطينية الكبـرى             الحركة  مشعل إلى دور    

ضحت "، التي   "حماس"السلطة تجاه   " أكاذيب"ما وصفها بـ    " حماس"وفند رئيس المكتب السياسي لحركة      
قدمنا نموذجـاً   : "وقال ". كفى لهذه األكاذيب  : "ال لها ، وق "بخيرة قياداتها، بأنها تريد دولة في حدود مؤقتة       

لنظافة اليد والطُّهر في كل شيء، بعد أن بلغ الفساد مبلغه، وال زال الفساد معشعشاً، في حـين قيـادات                    
  . ، كما قال"حماس تعيش معكم، وال تعيش في أبراج عاجية، بل تعيش مع الشعب في الحلوة والمرة

قدمت نموذجاً في المزج الطبيعي بين الـروح الوطنيـة          " حماس" إلى أن حركة     ولفت خالد مشعل االنتباه   
والروح الدينية، ونموذج التدين الوسطي المعتدل، والذي يستوعب أبناء الوطن، وتفخر بعالقتها المميـزة              

إن االحـتالل يـستغل     : "؛ قال مشعل  "أنابوليس"وبخصوص مؤتمر   ". مع اآلخرين واحترام تجارب الذات    
، محـذراً مـن أن الـشعب        "يس لغطاء مزيد من العدوان على غزة، ومزيد من حـصار القطـاع            أنابول

ما " أنابوليس"واعتبر أن   ". يعيش في حالة مؤلمة، وعلى العالم اإلسراع في كسر حصار غزة          "الفلسطيني  
على ) الخاضعة إلمرة رئيس السلطة محمود عباس     (للتنكيل بالضفة الغربية وإجبار أجهزة األمن       "هو إال   

  ". تفكيك المقاومة وإنهائها، وتوفير غطاء إلجبار الطرف الفلسطيني أن ينكل بشعبنا في الضفة
  ١٥/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  العدو يعلم ان االجتياح لن يكون نزهة وسيتكبد الخسائر : محمد نزال .١٠

سي لحركة حماس في حـديث      قال الجمعة محمد نزال، عضو المكتب السيا       : زهير اندراوس  -الناصرة  
 ال يـزال قائمـا،   إسرائيليا شاليط، الن هناك تعنتا األسيرخاص بـ القدس العربي ان ال جديد في قضية    

واضـاف ان   .  االسير جلعاد شاليط   اإلسرائيلي الذي يؤخر االفراج عن الجندي       باألساسوهذا التعنت هو    
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طوة جريئة لالفراج عن هذا الجندي االسـير        شخصية اولمرت الضعيفة والمترددة ال تؤهله الن يخطو خ        
  . مقابل اطالق سراح االسري الذين وردت اسماؤهم في القائمة التي قدمتها حركة حماس

. وشدد انه ال توجد اليوم اية مفاوضات بيننا وبين االسرائيليين بواسطة طرف ثالث في هذا الموضـوع                
: بل اسرائيل اجل خشية علي حياة شاليط فقال نزال        اما عن الزعم االسرائيلي بأن اجتياح قطاع غزة من ق         

برأيي ان الخشية من اجتياح قطاع غزة ليس لها عالقة بالخشية علي حياة جلعاد شايط، ولكن يأتي ضمن                  
قادة العدو يعلمون ان اجتياح قطاع غزة لن يكون نزهـة هـذه المـرة، وانهـم                 : وزاد. حسابات متعددة 

 المتعـددة   اإلسـرائيلية لتردد في اجتياح قطاع غزة يعود الي الحـسابات          سيدفعون ثمنا باهظا، وبالتالي ا    
وليس الخشية علي شاليط، النهم يعلمون انه ليس من السهل ان يتعرض غلعـاد شـاليط الي اذي، الن                   

  . الذين اسروا شاليط حريصون علي ابقائه حيا حتي يتحقق الهدف من اسره وهو المبادلة
  ١٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  .. تدعو حكومة هنية إلى منع فتح من إقامة مهرجان انطالقتها في قطاع غزة"حماس" .١١

دعت حركة حماس الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية إلى منع حركة فتح من              : ألفت حداد 
 .إقامة مهرجان انطالقتها ردا على ممارساتها ضد أبناء وقيادات حركة حمـاس فـي الـضفة الغربيـة                 

نكرت الحركة منع األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية حمـاس مـن إحيـاء ذكـرى                  واست
انطالقتها العشرين وممارستها حمله شملت مسح شعارات الحركة وإزالة راياتها في جميع مدن وقـرى               

عدم ودعا المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري خالل مؤتمر صحفي حكومة هنية إلى               .الضفة الغربية 
السماح لعقد مهرجان انطالقة حركة فتح في غزة معاملةً بالمثل، و قال إذا كانت حركة فتح معنية بعقـد                   
مهرجان في غزة فعليها الضغط على قيادتها الحترام حق حماس في إحيـاء مهرجانهـا فـي الـضفة                   

ارسـها أجهـزة    وأدانت حماس مسلسل االعتقاالت اليومية التـي تم        .وممارسة نشاطاتها السياسية هناك   
السلطة األمنية في الضفة ضد أبناء الحركة وأبناءها واقتحام منزل القيادي في الحركة جمـال الطويـل،                 

  .رئيس بلدية البيرة الذي لم يمض على خروجه من سجون االحتالل سوى يومان
  ١٤/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  والقضاء صواريخ المقاومة وصلت مرحلة تجاوزت فيها محاوالت المنع : ابو الصاعد .١٢

يـوم الجمعـة أن صـواريخ       " أبو الـصاعد  "قال القيادي في لجان المقاومة الشعبية عامر قرموط         : غزة
المقاومة الفلسطينية وصلت مرحلة تجاوزت فيها محاوالت المنع والقضاء عبر تطـور نـوعي خلقتـه                

أن تهديـد   " في  وقال في تصريح صـحا     .الظروف الميدانية وتراكم الخبرات لدى المسلحين الفلسطينيين      
رئيس بلدية عسقالن روني تسهاري ومطالبته بإنهاء حياة رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية              
تكشف الوجه القبيح لساسة إسرائيل، مؤكداً أن المساس بشخص هنية سوف يكون بمثابة إعـالن حـرب         

  ".قليميشاملة في المنطقة وتتحمل إسرائيل تبعاته على المستوي المحلي واإل
  ١٤/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   "ساحة الكتيبة"بسبب خالفات حول  "حماس"لن تشارك في مهرجان " الشعبية" .١٣

 جميل المجدالوي النائب في المجلس التشريعي عضو المكتب السياسي للجبهة في            أوضح:  د ب أ   -غزة  
احة الكتيبة ألي فصيل    إن حركة حماس أكدت لنا أنه لن يعقد أي احتفال في س           " صوت الشعب "مقابلة مع   

  فوجئنا بأن  "وأضاف المجدالوي  ".كان لدواع أمنية، لذلك تم توجيه مكان احتفال الجبهة إلى ملعب فلسطين           
  



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ٩٣٢:         العدد                        ١٥/١٢/٢٠٠٧السبت : التاريخ

حركة حماس تعلن أن مكان تنظيم مهرجان انطالقتها في ساحة الكتيبة، خالفاً لما تم االتفاق عليه، األمر                 
  ".بعدم مشاركة حماس في مهرجانهاالذي دفعنا في الجبهة الشعبية التخاذ قرار 

  ١٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  إلى التراجع  في غزة" حماس"تدعو " الشعبية" .١٤

الى " حماس"أمس حركة   " الجبهة الشعبية " دعا ماهر الطاهر الناطق الرسمي باسم        :)و ص ف  ( –دمشق  
ووجه فـي    .ينيينالتراجع عن سيطرتها على قطاع غزة اليجاد اجواء ايجابية من أجل حوار بين الفلسط             

نداء الى االخوة في حركـة حمـاس        "الذكرى االربعين النطالق الجبهة في مخيم اليرموك جنوب دمشق          
، كما دعا حركة    "لتقديم مبادرة بالتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة لخلق االجواء االيجابية            

عادة اللحمة الى صفوف شعبنا وقـواه       ال بديل منه ال   "لالستجابة والشروع في حوار وطني شامل       " فتح  "
 ". الوطنية والوحدة الفلسطينية

  ١٥/١٢/٢٠٠٧النهار 
  
   "حماس" و"فتح"ـحواتمة يكشف عن مبادرة جديدة قدمت ل .١٥

 نايف حواتمة عن مبادرة جديدة قدمت لحركتـي فـتح           "للجبهة الديمقراطية "كشف االمين العام    : بيت لحم 
وقال حواتمة في لقاء ملتفز عبر قنـاة العربيـة ان الجبهيـتن              .وحماس من اجل تسوية الخالف بينهما     

 .الديمقراطية والشعبية والجهاد االسالمي توصلوا الى مبادرة لحل الخالف بين حركتي فـتح وحمـاس               
ان المبادرة تقضي تراجع حماس عن انقالبها العسكري في قطاع غزة وتسليم المقار االمنيـة               ": واضاف

يطر عليها في قطاع غزة الى الرئيس عبـاس بـصفته الـرئيس الـشرعي               ومؤسسات السلطة التي تس   
فيما تنص المبادرة على مطالبة فتح بتصحيح موقفها والعودة الى حوار شامل علـى مائـدة                 .والمنتخب

وطبقا لحواتمة فان المبـادرة قـدمت    .الحوار من اجل حل قضايا الخالف واعادة اللحمة لشطري الوطن   
  .العاشر من الشهر الجاريلحركتي فتح وحماس في 

   ١٥/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  

  إسرائيل تصعد عسكريا لدعم موقفها التفاوضي: "الجبهة الديمقراطية" .١٦
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو المجلس المركـزي لمنظمـة التحريـر              : دمشق

 المهرجان المركزي للذكرى األربعين النطالقـة       الفلسطينية فهد سليمان في كلمة ألقاها باسم المنظمة في        
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مؤتمر أنابوليس الذي انطلق متعثـرا ببيـان ختـامي لـم يـضع                    
المفاوضات في إطار زمني ملزم، وأغفل النص الصريح على مرجعيتها المتمثلـة بقـرارات الـشرعية                

دونما تحديد إلى التفاوض على القضايا الجوهريـة التـي          الدولية ذات الصلة، واكتفى باالشارة العامة و      
تشكل أساس الحقوق الوطنية في هذه المرحلة، والمتمثلة باالسـتيطان، والقـدس، الحـدود، الالجئـين،                

واعتبر سليمان أن التصعيد اإلسرائيلي الميداني سواء في غـزة أو فـي              .السيادة، المياه، على حد قوله    
  . أشكال دعم العملية التفاوضيةحركة االستيطان هو شكل من

  ١٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "إفالٌس سياسي وأخالقي ووطني" في غزة "حماس"تفعله  ما: دحالن .١٧

الجرائم البشعة التي تنفذها مليـشيات حمـاس        " محمد دحالن ما وصفه   " فتح" القيادي في    استنكر: رام اهللا 
ق المشاركين في جنازة الـشهيد خليـل         المجزرة التي وقعت بح    وآخرهابحق المواطنين في قطاع غزة      

ان مهاجمة مليشيا حماس    "ا الى   عواشار دحالن في بيان وصل لوكالة م       ". قتلى ٤المسارعي حيث اوقعت    
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لجموع المشيعين بالقنابل اليدوية يعتبر إجراماً من نوع خاص لم يألفه الشعب الفلسطيني من قبـل ضـد                  
ـ         أبناء حركة فتح ويدلل على أن حماس ومليشيات         ".ستباحاًها مصممتان على أن يكون الدم الفلـسطيني م

فى الوقت الذي يقف فيه أبناء شعبنا في مواجهة العدوان االسرائيلي المستمر الذي يقتل ويخطـف                "وقال  
ويدمر ويرتكب الفظاعات، تواصل حماس ومليشياتها اعمال العربدة و انتهاك الحريات العامـة و قمـع                

ائنة من قتل وخطف واعتداءات وتهديدات واستدعاءات بالجملـة ومالحقـات           حرية التعبير واألفعال الش   
وتحـت دعـوى الـشعارات       كل ذلك تفعله تحت سقف العدوان االسرائيلى الـصارخ،         للقادة الوطنين، 

بأنهـا تريـد الحـوار      ،والتسريبات واإلشاعات التي تطلقها بين وقت وآخر لـذر الرمـاد فـي العيون             
نهاء هذا الوضع الشاذ القائم منذ انقالبها األسود في حزيران الماضي،والذي           وإنها حريصة على إ   ،الوطني

  ".أوصل األوضاع في قطاع غزة إلى حالة الكارثة
  ١٤/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   نجله وابن أخيه تعتقل تقتحم منزل الشيخ جمال الطويل واألمنيةجهزة األ: الضفة .١٨

لخاضعة إلمرة رئيس السلطة محمود عبـاس، بعـد ظهـر          اقتحمت األجهزة األمنية الفلسطينية، ا    : البيرة
، والذي أفرج عنـه مـساء       "حماس"الجمعة، منزل الشيخ جمال الطويل، رئيس بلدية البيرة والقيادي في           

أمس الخميس من سجون االحتالل، وقامت باختطاف نجله وابن أخيه وشاب ثالث، وأزالت كل مظـاهر                
قد داهمـوا منـزل     " فتح" األمنية الفلسطينية ومسلحين من حركة       وكانت األجهزة . االحتفال باإلفراج عنه  

 أشهر، وحاولوا اختطاف زوجته، إال أنهم لم يجدوها، فقـاموا باختطـاف شـقيقيها               ٤الشيخ جمال قبل    
  . وصهرهما كمساومة حتى تقوم الزوجة بتسليم نفسها

  ١٤/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   من أنصار الحركة في الضفة المحتلة٢٦نية اعتقلت  تقول ان االجهزة االم"حماس" .١٩

 ٢٦أن األجهزة األمنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة اعتقلت         ، في بيان،    قالت حركة حماس  : رام اهللا 
مشيره الي ان االعتقاالت تركزت  فـي مدينـة         .من انصار الحركة في انحاء مختلفة من الضفة المحتلة        

وقالت حماس في بيان لهـا      . كة من إحياء ذكرى انطالقتها العشرين حسب البيان       قلقيلية بهدف منع الحر   
أن االجهزة االمنية في محافظة أريحا اعتقلت أحد قيادات حركة حماس الـشيخ             " نسخه منه   " سما"تلقت  

  ".خالد الراعي ونبيل عيساوي
  ١٥/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   "إسرائيل"ب للتكفير عن خطيئته زرع دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني واج: "حماس" .٢٠

الدول المانحة التي ستجتمع فـي فرنـسا اإلثنـين          " حماس"قيادي في حركة    مشير المصري ال  دعا  : غزة
لدعم الشعب الفلسطيني ماديا أن تقف موقفا جريئا بفك الحصار عن قطاع غزة احتراما              ) ١٧/١٢(المقبل  

العمل على شراء ما تبقى من الحقوق والثوابت الفلسطينية         للديمقراطية، ولخيار الشعب الفلسطيني، وليس      
ـ      .بمال سياسي  أن دعم المجتمع الـدولي للـشعب       " قدس برس "واعتبر المصري في تصريحات خاصة ل

الفلسطيني ماليا هو واجب لللتكفير عن الخطيئة الكبرى التي ارتكبها بزرعه إلسرائيل في المنطقة، كمـا                
 القاطع ألي مال سياسي تشترى به الحقوق والثوابت الفلسطينية وتبـاع            نحن نؤكد رفضنا  "قال، وأضاف   

  ".فيه القدس والالجئين وتطوع فيه السلطة الفلسطينية لتنفيذ األجندة البعيدة عن تضحيات شعبنا
 ١٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس
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   احد المواليدى تؤكد ووزارة الداخلية تنفي رفضها اطالق اسم احمد ياسين عل"حماس" .٢١
اتهمت حركة حماس مديرية وزارة الداخلية بمدينة طـولكرم برفـضها تـسمية             : وليد عوض  -  رام اهللا 

واخذت الحركة خالل االيـام الماضـية ومـن          .مولود فلسطيني باسم مؤسس الحركة الشيخ احمد ياسين       
ـ       ىخالل وسائل اعالمها ومواقعها عل      مـستوي اعالمـي اال ان       ى شبكة االنترنت باثارة تلك القضية عل

 تلك االنباء بعد ايام من تداولها في االوساط الفلسطينية بنفي           ىارة الداخلية في الضفة الغربية ردت عل      وز
وقال عبد اهللا الدنا القائم بأعمال مدير عام وزارة الداخلية فـي محافظـة              . رواية حماس وقدمت روايتها   

  . غير صحيحةىصوت األقص والموقع االلكتروني ىطولكرم ان المعلومات التي نشرتها فضائية األقص
  ١٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  االداء الحالي لسوريا ال يسمح بالتفاوض معها: ليفني .٢٢

اعلنت ليفني في لقائها مندوبي االتحاد األوروبي في تل أبيب، مساء اول            :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
ونقلـت وسـائل     ".لى ما هو  لن تتفاوض مع سوريا، طالما بقي اداؤها الحالي ع        "من امس، ان إسرائيل     

سوريا ال تزال تلعب دورا غير بناء في الشرق األوسـط، وهـي             : "اإلعالم اإلسرائيلية عن ليفني قولها    
تواصل إمداد حزب اهللا السالح، وتتدخل في السياسة في لبنان، وتساند المنظمات اإلرهابية وعلى رأسها               

 ".ء اتصاالت للسالم معهاوعليه فإن السياسة الحالية لدمشق تصعب إجرا.. حماس
  ١٥/١٢/٢٠٠٧المستقبل 

  
  أشكينازي يشيد بالضباط الدروز .٢٣

 أشاد أشكينازي  أمس بالضباط الدروز في الجيش ووصفهم بالمكابيين الذين تقول             ):ي ب أ  ( –تل أبيب   
لـدى  " هآرتس"ونقلت عنه صحيفة     .الروايات التاريخية انهم أطاحوا حكم اإلغريق في األراضي المقدسة        

وأضافت ان أشكينازي زار البلدة في      ". الضباط الدروز هم مكابيو جيلنا    : "زيارته قرية جوليس في الجليل    
وأشارت الى انه في ضوء المواجهات التي حصلت أخيراً بـين الـشرطة             . مناسبة اقتراب عيد األضحى   

والحظ رئـيس    .دروزوسكان بلدة بقعين الدرزية، سعى أشكينازي الى التشديد على تقوية العالقات مع ال            
االركان االسرائيلي ان نسبة تطوع الدروز في الجيش مستمرة في االرتفاع وان الضباط الدروز الكبـار                

وزار أشكينازي أيضاً زعمـاء البـدو فـي     .مستمرون في قيادة الجنود الذين يخدمون في مناطق حيوية       
جيش سيحظى بالفرص التي يحظى بها      جوليس، حيث أشاد بالجنود البدو قائالً ان أي بدوي يتطوع في ال           

  وشدد على ان خدمة الشبان البدو في الجيش هي مدخلهم الى المجتمع اإلسرائيلي. الجنود اآلخرون
  ١٥/١٢/٢٠٠٧النهار 

  
  الجيش االسرائيلي يعاني نقص ضباط االختصاص .٢٤

ين الراغبين في االسرائيلية امس ان عدد الشبان االسرائيلي"معاريف"كشفت صحيفة : فرح سمير -القدس 
التطوع في جيش االحتالل بصفة ضباط اختصاص يزداد تراجعا نظرا الى تراجع هيبة االلتحاق بالجيش 

ويصيب هذا التحول بالدرجة األولى الوحدات غير القتالية في حين ان . اثر اخفاقات حربه على لبنان
ان  "معاريف"واوضحت . لصحيفةبحسب ا) النخبة(معدل االلتحاق يبقى مرتفعا في وحدات الكوماندوس 

ولم . عدد المتطوعين في الجيش من ذوي االختصاصات انخفض بأكثر من النصف في السنوات األخيرة
تتمكن مديرية الموارد البشرية ان تمأل سوى ثمانين بالمئة من المراكز الشاغرة فيها، بينما كانت الحال 

يع ستين بالمئة، وهي النسبة عينها في مديرية سالح في المديرية اللوجستية أسوأ حيث بلغت نسبة التطو
وبحسب تقارير عسكرية داخلية فان هذا  .االشارة وذلك بحسب احصاءات للجيش كشفتها الصحيفة

التحول يعود ايضا الى دور القطاع الخاص في اجتذاب الشباب ألنه يعرض عليهم رواتب اعلى بكثير 
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وتخلف اكثر من ربع . لسنوات األخيرة عدد العاملين لديهمن رواتب الجيش والى ان الجيش قلص في ا
 .الشبان االسرائيليين هذا العام عن أداء الخدمة العسكرية بحسب ارقام رسمية نشرت في نوفمبر

 ١٥/١٢/٢٠٠٧عكاظ 
  
  بيريز يدعو براون لزيارة إسرائيل في أيار .٢٥

 امس أن الـرئيس اإلسـرائيلي       اليهودية الصادرة في لندن   " ذي جويش كرونيكل  "كشفت صحيفة    -لندن  
شمعون بيريز وجه الدعوة إلى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لزيارة إسـرائيل فـي أيـار                 

وقال السفير اإلسرائيلي الجديد في لندن رون بروسور إن هذه الزيـارة سـتتوافق مـع                 .المقبل) مايو(
، مضيفا في حديث مع المطبوعـة الناطقـة          عاماً على قيام دولة إسرائيل     ٦٠االحتفاالت الخاصة بمرور    

باسم الطائفة اليهودية في بريطانيا، ان من المتوقع على نحو واقعي أن يقوم عضو في العائلـة المالكـة                   
  .البريطانية بزيارة اسرائيل

  ١٥/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  اجتماع استخباراتي أميركي إسرائيلي لترميم تقييمهما المختلف حول ايران .٢٦

فقت الواليات المتحدة واسرائيل، على اجتماع قريب يشارك فيه مسؤولون من الجانبين على             ات): وكاالت(
عالقة بتحليل المعلومات االستخباراتية حول إيران، من أجل البحث في التقييم المختلف بينهما فـي مـا                 

 التقرير  يتعلق بسرعة تحقيق طهران لطموحاتها في امتالك أسلحة نووية، وذلك في وقت أكدت ايران ان              
وذكرت صحيفة  ". شيئاً طفيفاً "، كما انه ليس     "انتصاراً سياسياً كبيراً  "األخير لالستخبارات االميركية ليس     

ان إسرائيل التي فوجئت بتقرير االستخبارات األميركية، هي التي بـادرت إلـى طلـب عقـد                 " هآرتس"
ن يكون علـى مـستوى متوسـط        وأضافت أن باراك وافق على فكرة عقد االجتماع مفضالً أ         . االجتماع

  .لتجنّب اتخاذ مواقف دبلوماسية أو مسؤولية تنظيمية في تفسير المعلومات
  ١٥/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  في األردن" إسرائيل"شبح الخوف يشل سفارة  .٢٧

، أمس، انه بسبب تحذيرات خطيـرة مـن اغتيـال دبلوماسـيين             "معاريف"ذكرت صحيفة    :)أي.بي.يو(
على العمـل    "اإلسرائيلية"األردنية ال يوافق أي دبلوماسي في وزارة الخارجية         في العاصمة    "إسرائيليين"

وتواجـه إدارة وزارة الخارجيـة      . في السفارة في عمان ما أدى إلى شل عملها بـشكل كامـل تقريبـاً              
منذ قرابة نصف عام صعوبة في إيجاد مرشحين من موظفيها يوافقون على تولي منـصب                "اإلسرائيلية"

في عمان درجة من السوء بحيث نـشرت وزارة   "إسرائيل"وبلغ الوضع بسفارة    .  في األردن  نائب السفير 
الخارجية مناقصة جاء فيها أن من يوافق على ترشيح نفسه لمنصب نائب السفير في عمان ويخدم هنـاك   
ثالث سنوات سيتولى بعدها منصب نائب السفير في لندن وهو منصب مرغوب فيه للغاية فـي أوسـاط                  

  ."اإلسرائيليين"وماسيين الدبل
  ١٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  في بريطانيا مع التركيز على السفراء العرب" إسرائيلية"حملة  .٢٨

شن حملة عالقات عامة كبيرة في بريطانيا وبـصفة خاصـة فـي              "إسرائيل"تعتزم   : عمر حنين  -لندن  
ر تعاطفاً وتفهمـاً للقـضية الفلـسطينية        وسائل اإلعالم، وذلك في الوقت الذي أصبح الرأي العام هنا أكث          

الجديد في لندن رون بروسور، بأن هـذه        "اإلسرائيلي"وأعلن السفير    .والحاجة الى توفير تسوية عادلة لها     
المهمة ستكون صعبة ومثيرة للتحدي، ويالحظ المراقبون هنا منذ فترة طويلة مدى االهتمام الذي توليـه                
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ت اإلعالمية في بريطانيا، على نحو يصل أحياناً الى حـد الهـوس،             ألساليب الدعاية والحمال   "إسرائيل"
اليهودية بعد وصوله الـى      "الجويش كرونيكل "ولكن السفير الجديد يوضح في حديث خاص مع صحيفة          

أنه ينبغي علينا أن نوصل رسالتنا الى أماكن لم يكن بوسعنا الوصول إليهـا مـن                "لندن الشهر الماضي    
 الى أنه قام بأول زيارات له بعد وصوله الى لندن ليس لمقابلة السفيرين األمريكي               ، وتشير المطبوعة  "قبل

 .أو األلماني ولكن لسفراء مصر واألردن وقطر
  ١٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  تخوف إسرائيلي من نجاح الرياض في لم الشمل الفلسطيني .٢٩

" فـتح "في إعـادة اللحمـة بـين حركتـي          تخوفها من نجاح الجهود السعودية      " إسرائيل"أبدت   :رام اهللا 
، مشيرة إلى أن السعودية بعد مؤتمر آنابوليس بدأت تلعب دوراً محورياً في هذا االتجاه، وهي                "حماس"و

وقالـت   .ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس     " حماس"تقوم بالتوسط بين خالد مشعل رئيس حركة        
  .لدور السعودي قد يمتد ليصل الى ملف الجندي األسير شاليطإن ا: القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي

 ١٥/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
  حيوانات الالما.. سالح الجو اإلسرائيلي يجند .٣٠

قرر سالح الجو اإلسرائيلي تجنيد حيوانات الالما لخدمته وتحويلها لوحدة محمولة جوا، بعـدما أثبتـت                
يـديعوت  "الفلسطينية عن صـحيفة     " معاً"ونقلت وكالة     ٢٠٠٦.ام  كفاءة خالل العدوان على لبنان في الع      

اختبار ردة فعل الالما على ظـروف       "أن قسم الوسائل القتالية في سالح الجو اإلسرائيلي قرر          " احرونوت
لتحمـل العتـاد والتجهيـزات      " العدو"، استعداداً لنقلها في طائرات مروحية وإنزالها في مناطق          "الطيران

العسكرية خضوع حيوانات الالمـا     " بمحانيه"وأكدت صحيفة    . لية تقدمت إلى تلك المناطق    لقوات إسرائي 
  . التابعة لسالح الجو" تل نوف"خالل األيام األخيرة إلى تدريبات وتجارب في قاعدة 

 ١٥/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين يطلق مبادرة للمصالحة الوطنية .٣١

 أطلق المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين مبادرة للمصالحة الوطنيـة           :ن االسطل  تحسي -خان يونس 
بين حركتي فتح وحماس إلنقاذ الشعب الفلسطيني من الفتنة الداخلية مناشدا ملك السعودية والحكومتـان               

  .المصرية واألردنية إلى لعب دور في إعادة الوئام للساحة الفلسطينية
  ١٥/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  الشيخ رائد صالح يدعو إلى إطالق حملة عالمية لفك الحصار عن قطاع غزة .٣٢

 وترتيب حملة أضـاحي     ،دعا الشيخ رائد صالح إلى إطالق حملة عالمية لرفع الحصار عن قطاع غزة            
 كتفـي أن المؤسسة االحتالليـة اإلسـرائيلية ال ت       وأشار إلى   . ألهل القطاع عشية عيد األضحى المبارك     

 بل تواصـل شـن      ،قطاعالتجويعي حتى الموت على مليون ونصف مليون فلسطيني في          فرض حصار   ب
علـى  ، في حين يصر االحـتالل       عشرات الشهداء ، مما أدى إلى سقوط      حمالت عسكرية خاطفة كل يوم    

ن الضفة الغربية ليست بأحسن حال من قطاع غزة         أ مؤكدا. فرض قطيعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة      
ضغط بهدف تجديد الحوار الفلسطيني الفلـسطيني       المن الواجب   أن  وأضاف  . عاني كذلك ت هامشيرا الى ان  

  .والعمل على إحياء دور الحكومة الفلسطينية المشتركة وإحياء اتفاقية مكة
  ١٤/١٢/٢٠٠٧صوت الحق والحرية 
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  جل النظر في تخفيض الثلث لألسير حسام خضراالحتالل يؤ .٣٣
ألسـير حـسام    ل  العقوبة لنظر في قضية تخفيف ثلث    ا ، ثانية لها  جلسةفي   محكمة سجن بئر السبع      أجلت

بعـد  ،  ٢٠٠٨ من العام     خضر المعتقل في السجون اإلسرائيلية منذ ما يقارب الخمس سنوات إلى شباط           
 موقف المخابرات المعارض إلخالء سبيل خـضر، متـذرعاً       علىمقدم من جهاز الشاباك     اللتقرير  تأكيد ا 

 وقـد   .زب اهللا، وأنه ما زال يمارس نشاطه القيادي في تنظيم فتح داخل الـسجن             بأنّه كان على عالقة بح    
مبعوث إتحاد البرلمانيين الدوليين صدقات كادري الذي حضر من بريطانيا خصيصاً للمرة            حضر الجلسة   

  .الثانية على التوالي خالل أقل من شهر
  ١٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  الل على تظاهرة ضد الجدارإصابة مواطن ومتضامن أجنبي في اعتداء االحت .٣٤

أصيب مواطن ومتضامن أجنبي، امس، خالل اعتداء االحتالل علـى تظـاهرة             :كتب حسن عبد الجواد   
جماهيرية ضد جدار الفصل العنصري نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والتوسع االسـتيطاني فـي               

  .نطالقة االنتفاضةقرى الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم لمناسبة الذكرى العشرين ال
  ١٥/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   %١٠ يرفع نسبة تسرب الطالب إلى مدارس القدسإهمال : تحقيق .٣٥

ـ    يرغم  : وكاالت على ترك المدرسـة، ألسـباب تمييزيـة،        في القدس    ٤٨الكثير من طالب فلسطينيي ال
الظروف المزرية التـي    ث أن   حي. مدينةالمتصلة بجهود اسرائيل المتواصلة لفرض الهوية اليهودية على         

يعيش فيها عشرات اآلالف من الطالب الفلسطينيين في مدارس األحياء العربية للقـدس المحتلـة، زادت              
. ، في حين أن هذه النسبة تكاد تنعدم في مدارس األحياء اليهوديـة            %١٠معدل التسرب المدرسي بنسبة     

 في هذا الـصدد، إلـى أن        ة عبد الكريم اليافي   رئيس لجنة اتحاد األهالي في مدارس القدس الشرقي       وأشار  
الحمامات أحياناً كصفوف     تستخدم ، فيما  مقعد واحد في مدارس الفلسطينيين     على ونيجلسطالب  ثالثة  كل  

. للتعليم، في حين أن المدارس اليهودية تتمتع بتجهيز أفضل وصفوف أصغر، واستثمارات حكومية أكبر             
روج للتعايش في القدس المحتلة، يبلغ عدد الطالب في الصف الواحد           التي ت " عير عميم "ووفقاً لمجموعة   

طالباً في المدارس اليهودية، ناقلةً عن      ٢٤طالباً، مقارنةً مع    ٣٦سطينية  في مدرسة ابتدائية في األحياء الفل     
 في الوقت   .وحدة دراسية إضافية  ١٤٠٠لقدس الشرقية تفتقر إلى نحو      مسؤولين في المدينة إقرارهم بأن ا     

يشير رئيس لجنة األهالي في سلوان فارس       من جهته   و.  ال تلوح في األفق أي خطة لعملية بناء جدية         ذيال
 إلى أن الكثافة الطالبية في الصفوف، أجبرت بعض المدارس على التعليم في دوامين، وخفـض                ،حالس

 التالميـذ ال    دقيقة، ناقالً عن األهالي واألساتذة شكواهم مـن أن        ٣٥ إلى   ٤٥سية من   مدة الحصص الدرا  
طـة بنـاء    مع االشارة في هذا السياق إلى أن خ       . يرون اللوح وال يركزون على الدراسة بسبب االزدحام       

وفـي  . وحدة دراسية خالل السنوات الخمس المقبلة أرجئت، ولن يبدأ البناء قبل سنتين، على األقل             ٤٠٠
موال لو أنها لم تكن مـضطرة إلـى         نه كان بوسع إسرائيل أن توفّر الكثير من األ        أرامون  المقابل يعتبر   

  .ألف فلسطيني يكلفون ماليين الشواكل سنويا٢٠٠ًالـحيث أن اإلنفاق على التعليم في القدس الشرقية، 
  ١٥/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
   بنسبة عالية جداالضفة الغربيةدراسة تؤكد ارتفاع نسبة الحمل في مخيمات  .٣٦

سمية صايج خالل المؤتمر الـذي      .ائية االجتماعية د   كشفت دراسة أعدتها األخص    :مراد ياسين  -طولكرم  
 عن ارتفاع نـسبة      في الضفة الغربية،   نظمته جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية في مخيم نورشمس        

. الحمل في المخيمات الفلسطينية بشكل كبير جدا وان معدل حمل الفتيات في وقت مبكر ما زال مرتفعـا                 
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ن  الغربية، بينت أ   مخيم في الضفة  ١١أسرة فلسطينية على    ٣٣٠لتي شملت   ا نتائج الدراسة    مشيرة إلى أن  
، فـي حـين أن      مـرات ٩-٦حملن من   % ٣٠ و ،مرة١٦-١٠ساء في المخيمات حملن من      من الن % ١٢

من األزواج هم من طبقة      % ٦٣مع العلم ان    ،  أعمارهن صغيرة كانت  غالبية المراجعات للعيادات الطبية     
ن استخدام موانع الحمل في اإلسـالم       أ وناألزواج في المخيمات يعتقد   لكثير من   أن ا  ، الفتة إلى  المتعلمين

ن أ و ،عامـا ١٧-١٣ الدراسة تزوجن ما بـين       ممن النساء التي شملته   % ٣١ن  أالصايج  وأضافت  . حرام
 ،حسب دائرة اإلحصاء المركزية   وبه  أن وبينت من جهة أخرى   . عاما٢٢-١٨ بين   منهن تزوجن ما  % ٥٢
ن نـسبة األسـر     أاال ان الدراسة التي أجرتها أكـدت        ،  %١٦  هي الممتدة في فلسطين  ن معدل األسر    فإ

  %٣٠بلغت) وتعني األسرة التي يتزوج ابناءها في داخل المنزل الواحد(الممتدة في المخيمات الفلسطينية 
  ١٥/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   األونرواوار وإهماليشكون اعتداءات الج البّداوي "كاراجات"القاطنين في  البارد ونازح .٣٧

  فلـسطينية   عائلـة  ٤٥٨وفق إحصاءات وكالة األونروا األخيرة،      ال يزال   :  عبد الكافي الصمد   -البداوي  
 علـى    الواحد منهـا    البداوي ال يزيد عرض     مخيم  في "اتكاراج" من مخيم نهر البارد يقيمون في        نازحة

ع إيجارها الشّهري من مئة دوالر أميركي       ارتفوقد  . أربعة أمتار، وطوله على العشرة في أحسن األحوال       
ن األونـروا رفـضت دفـع بـدل         أ ،إال أن المفارقة   . دوالر، وفق مواصفات كّل منها     ٣٠٠ و ٢٠٠إلى  

، تحت حجة أن هذه البدالت الماليـة ال         "الكاراجات"إيجارات ألكثر من نصف العائالت المقيمة في هذه         
                ا ألنقـد بنـاه    " الكـاراج "تُدفع إال وفق عقود إيجار رسمية، ما أوقع عائالت كثيرة في مأزق كبير، إم

كثر " كاراجات"صاحبه بصورة غير شرعية، وبالتالي ال يمكن توقيع عقد إيجار معه، وإما ألن أصحاب               
" الكاراجات" معهم شفوياً، تخوفاً من عدم قدرتهم الحقاً، إذا أرادوا، على إخالء هذه              آثروا أن يتم التعامل   

علـى الجانـب اإلنـساني واإلغـاثي        " الكاراجات"وال تقتصر المعاناة الكبيرة للمقيمين في        .من قاطنيها 
 هـذه   صبايا ونساء جالسات عند مداخل    بوحسب، بل امتدت إلى حد تحرش شبان من المنطقة وخارجها           

، األمر الذي يدفعهن غالباً إلى النأي بأنفسهن داخلها توفيراً لمشاكل كثيرة تتكرر يومياً، عدا               "الكاراجات"
عن اعتداء بعض هؤالء الشبان على بعض المقيمين ألسباب سياسية، حيث كان يتم في كّل مرة حصرها                 

مثلة في إطـالق هـؤالء الـشبان العنـان          واستيعابها، إنّما من غير إزالة أسبابها وبعض مظاهرها، المت        
لمكبرات الصوت من سياراتهم، وهي تصدح بأغان وشعارات تـتهم الفلـسطينيين بالعمالـة والخيانـة                

  .والتسبب بأحداث مخيم نهر البارد وغيرها
 ١٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
     القطاع قرار إسرائيل اعتبار غزة كياناً معادياً على مصارفتقرير حول إنعكاس .٣٨

أثيرت الكثير من التساؤالت حول مدى حجم االنعكاسات الـسلبية التـي لحقـت              : خلف خلف  - رام اهللا 
بالمصارف الفلسطينية في قطاع غزة بعد اعتبارها كياناً معادياً من جانب إسرائيل، وهو ما حاول التقرير                

ليط الـضوء علـى     الصادر عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان تقديم إجابة مفصلة عليه، من خالل تـس             
يتضح أن القرار اإلسـرائيلي باعتبـار        حيث   .المصارف في القطاع بشكل عام، وخدماتها بشكل خاص       

قطاع غزة كيانا معاديا تسبب في زعزعة العمل المصرفي ما انعكس سلباً، وبشكل كبير على الخـدمات                 
 الشيكل فقـط المفتـرض      ويبين التقرير أن حاجة المصارف من عملة       .المصرفية المقدمة لسكان القطاع   

 مليون شيكل، إذ تحتاج المصارف خالل فترة دفع الرواتـب         ٥٠٠توريدها لقطاع غزة شهريا تقدر بنحو       
من شـأنه أن    ،  هذا يعني أنه في حال عدم توفر هذه العملة بالشكل المطلوب          . لنحو نصف المبلغ المذكور   

 الذين الزالوا يعانون من الفترة الطويلة       يخلق أزمة كبيرة تنعكس بشكل أساسي على الموظفين العموميين        
كما يوضح أن عدم توفر مبالغ لدى المصارف من عملتي الدوالر والـدينار             . التي لم يتلقوا فيها رواتبهم    
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زاد األوضاع االقتصادية سوءا وصعوبة، حيث أدى ذلك إلى مزيد من الشلل فـي مختلـف األنـشطة                  
هذا عالوة على تـأثير     . ر التي تنفذ غالبيتها بهاتين العملتين     االقتصادية ووقف أنشطة االستيراد والتصدي    

نقصها على حجم الودائع من تلك العمالت لدى البنوك، سيما بعد سحب كثير من العمالء لودائعهم بدافع                 
انخفاض نـسبة   أن   كما. الخوف من عدم تسديد المصارف لألموال التي يحتاجونها عند الطلب والحاجة          

حجم التسهيالت التي تعطى أصال في أضيق الحدود منـذ تـشكيل            على  أثر سلبا    رفالودائع لدى المصا  
وبشكل عـام يـنعكس     . خاصة القروض التي تمنحها المصارف للمواطنين     ،  الحكومة الفلسطينية العاشرة  

كذلك . ذلك سلبا على استثمارات المصارف ما يعني مزيدا من التراجع لألوضاع االقتصادية واالجتماعية            
عف السيولة من هذه العمالت إلى فقدان ثقة العمالء في المصارف خاصـة الـذين ال يعلمـون                  يؤثر ض 

 إلى ما يتحمله عمالء المصارف من خسائر نتيجة لعدم توفر            أيضا وأشار التقرير . أسباب هذه العجوزات  
مـن تلـك    عملتي الدوالر والدينار، وبالتالي فهم ال يحصلون إال على عملة الشيكل عند سحبهم أمـواال                

المصارف، حيث تعمل هذه المصارف على تحويل العملة إلى الشيكل بأقل كثيرا من محالت الـصرافة                
يشير الدكتور معين رجب الخبير االقتصادي والمحاضر بجامعة األزهـر بغـزة،            ومن جهته   . الخارجية

قطاع غزة إلى أن ذلك     كتعليق على اآلثار الناجمة عن قطع بنوك المراسلة اإلسرائيلية عالقاتها مع بنوك             
وأكد أن هذه الخطـوة     . في حال تنفيذه سيتسبب في كارثة إنسانية واقتصادية حقيقية ولكن بشكل تدريجي           

تحدث شلل في االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، كما أن الحصار المفروض على القطاع يزيد ويساهم                
. دود ويعتمد على استيراد مواد معينة فقـط        حيث أن النشاط االقتصادي القائم هو بشكل مح        ،بتلك الكارثة 

  . أن البطالة ستزداد وتتضاعف بوتيرة أكبرفي حين
  ١٣/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   مليون دوالر٢٠٠بـتنفيذ استثمار لمذكرة تفاهم يوقع صندوق االستثمار الفلسطيني  .٣٩

 القابـضة وشـركة     تم امس في عمان التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة االرض          :  لما العبسه  -عمان  
صندوق االستثمار الفلسطيني، تنص على تنفيذ مشروع عقاري بحجم استثمار يصل الى مـائتي مليـون                

الـرئيس   واعتبر   .الطرفين حيث سيتم انشاء شركة مختصة تضم        .دوالر، وسط محافظة رام اهللا والبيرة     
ر انابولس يعطـي اشـارات      ن هذا االستثمار وفي الوقت الحالي وبعد مؤتم       أ الذي حضر التوقيع،  عباس  

 بنجاح الخطوات التي اتخذت في سبيل تدعيم العملية السلمية في المنطقة، مؤكدا الدعم الذي تلقته السلطة               
علن عن ان هناك مشاريع استثمارية مشتركة سيعلن عنهـا          أو . من الدول العربية واالسالمية    الفلسطينية

  .ني، االمر الذي سيؤكد اشاعة السالم في هذه المنطقةقريبا بين االردن والسلطة واسرائيل بتعاون يابا
  ١٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  شخصا٣٨وفاة رضيعة في غزة يرفع عدد ضحايا الحصار إلى  .٤٠

 جراء منعها من السفر لتلقـي       ،توفيت الجمعة رضيعة فلسطينية مريضة تبلغ من العمر ثالثة أشهر         : غزة
 يكون عـدد    هاوباستشهاد .روض على قطاع غزة    بسبب الحصار المف   ، مرض عضال أصابها    من العالج

  . شخصا٣٨المرضى الذين توفوا بسبب الحصار منذ شهر قد وصل إلى 
  ١٤/١١/٢٠٠٧ قدس برس

  
  الحركة االسالمية تنظم مسيرة احتجاجية ضد حصار غزة  .٤١

 ،نظم حزب جبهة العمل االسالمي: فارس الحباشنة - عمان: ١٥/١٢/٢٠٠٧ الدستور ذكرت صحيفة
 مسيرة تضامنية احتجاجية ضد الحصار المفروض على ابناء الشعب ،عيد صالة الجمعةأمس وب

الفلسطيني وضد الممارسات االسرائيلية العدوانية التي تمارس بحقهم، وتضامنا مع شهداء المقاومة 
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وأكد  .والمقاومين في االراضي الفلسطينية المحتلة، ولرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة
ها للمقاومة ممين العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد أن الحركة االسالمية مستمرة بدعاال

   .االسالمية في فلسطين ونصرتها البناء قطاع غزة الذين يرزحون تحت مطرقة االحتالل االسرائيلي
 التي شهدت المسيرة،:  محمود الطراونة- عمان :١٥/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية وأضافت صحيفة 

حصلت على موافقة محافظ العاصمة، اشتباكات مع رجال األمن العام أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص 
  .بجروح واعتقال أربعة آخرين، حسب األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد

  
 موقف عربي موحد في مؤتمر المانحين للدولة الفلسطينية .٤٢

 دولة عربية ٥٠صادر األمانة العامة للجامعة العربية أن وفود أكثر من ذكرت م:  أحمد ربيع-القاهرة 
 الى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات التمويل بغرض بمؤتمر باريس الدولي للمانحينوأجنبية تشارك 

بحث سبل توفير الدعم للسلطة الفلسطينية، وأشارت الى أن موقفا عربيا موحدا ستتم بلورته خالل هذا 
حيث تتمخض عنه اجراءات وخطوات فعلية لدعم االقتصاد الفلسطيني وأال يقتصر األمر على المؤتمر ب

مجموعة من الوعود واألموال، في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني من جراء الحصار االسرائيلي 
في هذا الصدد كشفت مصادر مصرية عن مقترحات يحملها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط  .القهري

 .الت إنها تعكس الرؤية المصرية التي سيتم التعبير عنها خالل المؤتمرق
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  موسى يطالب بوقف االستيطان في االراضي الفلسطينية  .٤٣

أكد أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أن وقف االستيطان في االراضي :  د ب أ-القاهرة 
ت التي تقوم بها إسرائيل في المستوطنات الحالية يحتاج إلى قرار من الفلسطينية المحتلة والتوسعا

إن التوسعات االستيطانية ستكون في مقدمة الموضوعات المطروحة وقال موسى . لمجتمع الدولي لوقفهاا
للنقاش في االجتماع المشترك بين الدول العربية االعضاء في لجنة المبادرة والمجموعة الرباعية الدولية 

وأضاف أن . هامش مؤتمر المانحين الذي سيعقد في باريس لدعم الفلسطينيين يوم االثنين المقبلعلى 
الدول العربية ستطالب في المؤتمر بسرعة إنهاء الحصار االسرائيلى ووقف كل االجراءات القمعية التي 

 الممارسات يتعرض لها الفلسطينيون، محذرا من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تتمخض عن استمرار
  .االستفزازية التي من شأنها أن تلحق انتكاسة بكل الجهود المبذولة العادة الحياة إلى عملية السالم

  ١٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  مصر تخشى تراجع واشنطن عن تعهداتها في دفع عملية السالم .٤٤

اهرة من أعرب السفير المصري في واشنطن، نبيل فهمي، عن مخاوف الق: القدس المحتلة، القاهرة
تراجع اإلدارة األميركية عن تعهداتها في ما يخص دفع عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني "

  . وقال إنه يجب االستمرار في الزخم الخاص بعملية السالم وعدم تضييع هذه الفرصة". واإلسرائيلي
  ١٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  تظاهرة في األزهر ضّد حصار مبارك لغزة": األخبار" .٤٥

، شعار رفع في باحة الجامع األزهر في القاهرة، أمس، خالل "حصار للمقاومة... حصار غزة: "اهرةالق
لغزة، نظمتها أحزاب قومية وإسالمية للمطالبة بفك الحصار عن " حصار مبارك"تظاهرة احتجاج ضد 

  ".السجن الكبير"القطاع من أجل تقليل معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش في 
  ١٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 
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  العرب في أنابوليس شهدوا على صفقة بيع فلسطين : الظواهري .٤٦
الفلسطينيين، " خيانة"أيمن الظواهري الزعماء العرب بـ" القاعدة"اتهم الرجل الثاني في تنظيم  :وكاالت

مطاردة "إلى " األمة اإلسالمية"بحضورهم مؤتمر أنابوليس الذي عقد في تشرين الثاني الماضي، داعياً 
، بثه أمس موقع الكتروني "أنابوليس، الخيانة"وفي تسجيل صوتي حمل عنوان ".  ألهداف الصهيونيةا

مؤامرة جديدة ضد فلسطين وديار "تستخدمه الجماعات اإلسالمية، وصف الظواهري هذا المؤتمر بأنه 
مود عباس بأنه ، واصفاً الرئيس الفلسطيني مح"عقد من أجل تحويل فلسطين إلى دولة يهودية... اإلسالم

واتهم الظواهري القاهرة بأداء دور أساسي في الجهود ". خائن باع الفلسطينيين في المؤتمر وما بعده"
وانتقد الظواهري حركة حماس من دون أن يسميها . األميركية واإلسرائيلية لعزل حكومة حماس في غزة

  ".فوضت محمود عباس ليتفاوض باسم الفلسطينيين"ألنها 
  ١٥/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  عباس سيحظى بتأييد سكان غزة للمفاوضات: بلير .٤٧

قال مبعوث السالم في الشرق األوسط توني بلير إنه واثق من أن سكان غزة التي تسيطر عليها                 : رويترز
 سيلتفون حول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إذا اعتقدوا أن محادثـات الـسالم مـع                "حماس"حركة  

تلفزيون القناة العاشرة اإلسرائيلي إن قضايا الوضع النهائي مثل حدود الدولة           وقال بلير ل  . إسرائيل ستنجح 
 إذا كان لدى كل طـرف       "يمكن حلها "الفلسطينية مستقبال ومصير القدس والالجئين الفلسطينيين هي أمور         

 هو إقناع المتـشككين مـن اإلسـرائيليين         "التحدي الحقيقي "وشدد على أن    . ثقة في نوايا الطرف اآلخر    
ستنشأ خالفات بين الجـانبين مـن وقـت    "وقال بلير إنه . الفلسطينيين بإمكان التوصل إلى اتفاق للسالم   و

أعرف ": ، وأضاف "ولكن الشيء األساسي هو االستمرار في المفاوضات      . آلخر مثل خالف المستوطنات   
 ٤٠على مـدى     عاما جربنا خيار السالم      ٤٠انظر حاولنا ذلك على مدى      : أشخاصا أحيانا ما يقولون لي    

  ."ولكن ذلك كان تحت قيادة فلسطينية مختلفة.. نعم.. عاما
  ١٥/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
  تسجل زيادة كبيرة مقارنة بما كانت عليه المساعدة األمريكية في مؤتمر المانحين  .٤٨

جميـع  قال شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية االمريكية ان ما ينتظره ال          :  محمد المداح  -واشنطن
من مؤتمر باريس هو دعم ملموس لجهود اعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية الن ذلك مهم جدا لمساعدة                

ورفض المتحدث تحديد قيمة المساعدة التي تعتزم رايس اعالنهـا          . الفلسطينيين على اقامة دولة فلسطينية    
ساعدة زيادة كبيرة مقارنة بما     للسنوات الثالث المقبلة في مؤتمر باريس غير انه يتوقع ان تسجل هذه الم            

كانت عليه في الماضي خصوصا بعد األموال االضافية في الميزانية التي طلبتها االدارة االمريكية فـي                
وكانت المساعدة االمريكية للفلسطينيين قبل فوز      . مليون دوالر  ٤٠٠اكتوبر من الكونغرس وبلغت قيمتها      

ومنـذ ذلـك التـاريخ      .  مليون دوالر سنويا   ٢٥٠يد عن   ، ال تز  ٢٠٠٦حماس في االنتخابات مطلع العام      
اصبحت الواليات المتحدة تخصص أمواال بالقطارة للفلسطينيين تمثلت خصوصا في مـساعدة انـسانية              

  . مليون دوالر تم دفعها في يونيو لسكان قطاع غزة الذي سيطرت عليه حماس٤٠عاجلة بقيمة 
 ١٥/١٢/٢٠٠٧عكاظ 

  
  ني حول الشرق االوسط لم يحدد بعد موعد المؤتمر الثا: الفروف .٤٩

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، امس، ان موسـكو لـن            :  الدستور، ا ف ب    -موسكو  
تحدد موعد انعقاد المؤتمر الثاني حول الشرق االوسط الذي اعلنت نيتها استضافته قبل التأكد من تطبيق                

الفروف خالل مؤتمر صحفي مع نظيـره المـصري   وقال . التفاهمات التي توصل اليها مؤتمر انابوليس    
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احمد ابو الغيط في ما يتعلق بلقاء موسكو المرتقب، ما من احد يعارضه ولكن قبل تحديد موعد انعقـاده                   
  ".يجب بالتأكيد االستعداد جيدا

  ١٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  األمم المتحدة تدين الحصار االسرائيلي لغزة .٥٠

، امس، من ان الحصار، الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة،           حذرت االمم المتحدة  : ا ف ب، ي ب ا     
وقال مكتب االمم المتحدة لتنسيق الـشؤون       ". اضرارا ال يمكن اصالحها   "يمكن ان يسبب القتصاد القطاع      

عزل قطاع غزة المستمر منذ ستة اشهر يهدد االقتصاد الفلسطيني بحدوث ضرر ال يمكـن               "االنسانية ان   
ضعف مستوى المخزون الغـذائي     "، مضيفا بأن    " اشد تبعية للمساعدة الخارجية    اصالحه ويجعل االهالي  

 ". وارتفاع االسعار وزيادة مستوى البطالة وخسارة العائدات لها آثار كارثية
 ١٥/١٢/٢٠٠٧المستقبل 

  
   تتهم إسرائيل بهدر مال الفلسطينيين"أوكسفام" .٥١

 إسرائيل بالتخفيف مـن القيـود المعقـدة التـي     "أوكسفام"طالبت المنظمة الخيرية البريطانية   : آي.بي.يو
 "الغارديـان "ونسبت صحيفة   . تفرضها على الفلسطينيين، متهمة اياها بالتسبب بضياع أموال الفلسطينيين        

إن الـسياسات   " آدم ليـتش قولـه       "أوكـسفام "البريطانية أمس إلى مدير قسم الشرق األوسط في منظمة          
لدوالرات من أموال المساعدات، لذلك فإن ضخ المزيد من األموال          اإلسرائيلية تسببت في ضياع ماليين ا     

مـضاعفة  "ودعا ليتش الحكومات الغربية والسلطة الفلـسطينية إلـى          . "إلى فلسطين ال يعد إجراء كافيا     
الضغوط على الحكومة اإلسرائيلية لرفع الحصار عن قطاع غزة وتخفيف القيود عـن سـكان الـضفة                 

أن نجاح مقررات أنابوليس يـرتبط باسـتجابة        "وحذر ليتش من    . "رسة أعمالهم الغربية لتمكينهم من مما   
  ."إسرائيل إلى هذه المطالب

  ١٥/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
  
   أميركيان خططا لمهاجمة أهداف أميركية وإسرائيلية : كاليفورنيا .٥٢

مات على أهـداف    اعترف اميركيان ينتميان إلى مجموعة إسالمية، أمس، بالتحضير لهج        : ا ف ب، ا ب    
عسكرية اميركية وممثليات إسرائيلية ومعابد يهودية داخل الواليات المتحدة، بحسب ما أعلنـت النيابـة               

 مجموعـة إسـالمية     بتأسيس النيابة   تهمتهما وكان كيفن جيمس وليفار واشنطن       .الفدرالية في كاليفورنيا  
  .ط لهجمات داخل األراضي االميركيةيخطالتمتشددة و

  ١٥/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  "متى ستنشب الحرب؟"السؤال : غزة .٥٣

  اليكس فيشمان
 أين سننشئ المعتقل؟ في داخل القطاع أم خارجه؟ وماذا عن وحـدات الحكـم               -عندما سنعود الى غزة     

 وندخلها الى المنطقة؟ وماذا عن فتح المـدارس فـي اشـهر             ١٩٦٧ هل سنعود الى وضع      -العسكري  
  .ت ويراقب تراخيص المرور؟االحتالل؟ ومن الذي سيشغل المستشفيا

هي وسلسلة طويلة اخرى من القضايا تبحث اليـوم فـي الغـرف             . هذه االسئلة ال تقذف في الهواء عبثاً      
من الواضح للجميع أن حربا واحدة محيرة من        . الصورة تتضح رويداً رويداً   . المغلقة التابعة لجهاز األمن   

ال يرغب أي أحد في الظهور      . ت كانت كافية لنا   دون تمحيص وتدقيق واهداف واضحة واسئلة بال اجابا       
  .حرب غزة:  الجميع يريدون ان يكونوا مستعدين للحرب القادمة-بمظهر المتفاجئ 
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الـسياسيون  . صحيح ان المستوى السياسي لم يعط بعد ضوءا اخضر للقضاء على حكم حماس في غزة              
ولكن . ة نضوج قبل اللحظة الحاسمة    يحاولون كسب بعض الوقت، وجهاز االمن ايضا ما زال بحاجة لفتر          

الجانبين على قناعة بأن هذه اللحظة قريبة جدا، وان وصول مدى صواريخ القسام الى اسدود وكريـات                 
كما يدركون ان المفاوضات أو الهدنة مع حمـاس ليـست خيـارا             . غات واوفاكيم هو مسألة اشهر فقط     

  .بقيةمطروحا، وان الحل العسكري هو االمكانية الوحيدة المت
لدى الجيش أوامر لالستعداد لدخول غزة، والهـدف هـو اسـتكمال            . المواعيد ايضا تتضح هي االخرى    

القوات ومن ضمنها قوات االحتياط تدربت في شباط، وهي تواصل مـساعيها            . التدريبات والتحضيرات 
  .ومالءمة خططها

وزارة الدفاع، على ثقة بان االمـر  و" الشاباك" في الجيش والمستوى السياسي واالدارة المدنية و -الجميع  
لن يكون مفـر مـن دخـول        : "وزير الدفاع ايهود باراك يقول ذلك صراحة      . سيحدث ان عاجال أو آجال    

  ".غزة
  لن تكون هناك هدنة

الباحثون والمختـصون يـسألون     . ما يشغل بال كل االطراف ذات العالقة هو مرحلة ما بعد دخول غزة            
  .ألبو مازن؟ أم لمجلس األمن؟ أم لالميركيين؟. سيتم تسليم المنطقةويفكرون بما يتوجب فعله ولمن 

درجة التدخل الدولي هي مسألة منفصلة بحد ذاتها في مواجهة خيار القوات متعـددة الجنـسيات التـي                  
سترسل من قبل مجلس االمن لمساعدة أبو مازن، هناك دائما امكانية اضطرار السلطة للعيش باالعتمـاد                

وعموما ال يمكن ألحد ان يضمن ان يأخذ أبـو          .  الذي سيبقى في القطاع    -ش االسرائيلي   على بنادق الجي  
في االسبوع الماضي خالل لقاء مع وزراء الخارجية        . مازن بالحسبان التعاون مع االحتالل المتجدد لغزة      

صريح هذا الت . االوروبيين صرحت تسيبي لفني بأن هناك مكانا لدخول قوات متعددة الجنسيات الى غزة            
  . وليس فيها وحدها-هو طرف جبل جليد االفكار والخطط التي تتبلور االن في وزارة الخارجية 

ولكن من قبل ان يحدث كل ذلك، كما أسلفنا، هناك عدة تحضيرات مهمة وهي تحتاج المزيد من الوقت،                  
 مـستعدون   فـي ديـوان بـاراك     . وكل ما نفعله في هذه االثناء ليس اكثر من محاولة لكسب هذا الوقت            

لالعتراف بأن الخطوات الضاغطة على السكان في غزة ليست بالضرورة وصفة مدهشة، كما ان وزارة               
ولكن هذه الخطوات تظهر اسرائيل في مظهـر        . الدفاع على قناعة بأن قطع التيار الكهربائي ليس ناجعا        

  .من يرد ويفعل شيئا وتضفي شعورا بأن أحدا ما يسعى الى حل المشكلة
شهد الخارجي يخفض الضغط الشعبي عن السياسيين بعض الشيء، ويتيح لوزير الدفاع ولـرئيس              هذا الم 

المفاوضات مع حماس على أيـة حـال ال         . الوزراء ان يوجها قرار الهجوم على غزة بالطريقة المالئمة        
مـاس  ح. "االحاديث عن ذلك تبدو اليوم في أروقة الحكومة ساذجة في المجمل          . تبدو خيارا محتمال االن   

ايضا ترفض التوجه للممثلين االسرائيليين حتى في االمور االنسانية الطارئة، فهي تعتبر أي اتصال مـع                
االسرائيليين اعترافا بهم، وموافقة اسرائيل على عرض الهدنة من خالد مشعل تعنـي اعطـاء حمـاس                 

نحـن  .  خيارات كثيرة  فرصة لبناء قوتها عند حدودها، كما حدث مع نصر اهللا سابقا، واسرائيل ال تملك             
  .، يقول مصدر بارز في وزارة الدفاع االسرائيلية"االن في مرحلة ما قبل الحرب

حماس على ما يبدو استكملت تجاربها على الـصواريخ ذات          . الصواريخ تتطور والساعة في غزة تتكتك     
فـي االنتـاج    ما تبقى فقط هو ان تقرر متى وفي أي وضع يجدر بها ان تبدأ               .  كيلومترا ١٥ - ١٤مدى  

حمـاس  . أجنحة هذه الصواريخ اكثر تطورا وتحليقها اكثر دقة والرأس اكبـر مـن الـسابق              . المتسلسل
 كيلوغرامات مـن المـواد      ٨استخدمت في جزء من الصواريخ التي أطلقت على اسرائيل رؤوسا تحمل            

  .الناسفة المعيارية
سرائيل سخروا منه، فقد أصبحت صناعة      اذا كان القسام في السابق قد وصل الى مدى كيلومترين، وفي ا           

فـي عـام    . السالح في حماس تنتج اليوم صاروخا هو على درجة كبيرة من الشبه بالكاتيوشا الروسـية              
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 كـم الـى     ١٥االنتقال االن من مدى     .  القادم ستعكف حماس على االنتاج المكثف لهذا الصاروخ        ٢٠٠٨
 هـو مـسألة     -وعشرات التجمعات االخرى     كم التي تصل الى كريات غات واسدود ونتيفوت          ٢٠مدى  

  .تتعلق ببذل المزيد من الجهود والمزيد من االشهر
من االن هناك تغير جوهري ايـضا فـي المـواد           . ولكن ما سيتغير ليس المدى فقط، وانما الشدة والدقة        

اريخ بفضل التغير االن في هذه المواد وعمليات االنتاج، حيث اصبح من الممكن تخزين الـصو              . الناسفة
وهي جاهزة لالطالق الفوري لعدة اشهر، هذا يعني ان حماس ستتمكن من تخزين الصواريخ والقيام في                

  . صاروخا في اليوم٤٠ - ٣٠اللحظة المالئمة باطالق 
 حل مالئـم لمـشكلة      ٢٠٠٨المصادر الرفيعة في سالح الجو تؤكد انه لن يكون لدولة اسرائيل في عام              

، وقمع عملية اطالق الصواريخ لن يكون ممكنا        "كاتيوشا أو قسام  " كانت   الصواريخ قصيرة المدى، سواء   
إال من خالل هجمة على عدة جبهات، جوا وبرا، االمر الذي يبعد من يقومون باطالق الـصواريخ الـى        

  .عمق القطاع ويشكل ضربة لسلسلة االنتاج
  فرق حماس

الحكم، هـي تـساعد وتنقـل المـواد         حماس ال تقوم باطالق الصواريخ تقريبا منذ ان وصلت الى سدة            
ولكن المنظومة  . والمعلومات والصواريخ ايضا للتنظيمات االصغر مثل الجهاد االسالمي ولجان المقاومة         

  .الصاروخية هي المنظومة الهجومية المركزية التي تعدها حماس، وستعبر عن نفسها في كل مجابهة
رهابية التي دربت لتنفيذ عمليات فيمـا وراء الجـدار          الذراع الهجومية الثانية لدى حماس هي الخاليا اال       

هذه الخاليا تلقت التدريبات من الخبراء داخل القطاع وخارجه، في سورية وايران            . داخل الخط االخضر  
ولكن قوة حماس القتالية االساسية تُعد للتصدي للجيش االسرائيلي وتكبيده ثمنـا دمويـا              . والبقاع اللبناني 

 قوات شرطة وأمن داخلي، والنصف      - ألف حامل للسالح نصفهم      ٢٠حماس توظف   . فادحا اثناء هجومه  
  .الثاني قوة هجومية كالقوة التنفيذية التي أقيمت بعد انسحاب الجيش االسرائيلي من القطاع

كمـا  . كمية البنادق لدى حماس اكبر من كمية المقاتلين بعشرة اضعاف، أما الرصاص فمتوفر بغـزارة              
جـي ذات   .بي.من فتح وقاذفات آر   " ورثتها"ماس كمية ال بأس بها من الرشاشات التي         توجد لدى قوات ح   

تـي  .كونكورز آي "كما توجد لدى حماس صواريخ مضادة للدبابات متطورة من طراز           . قدرة نفاد عالية  
، ووقعت بيدها ايضا صواريخ ساغر كانت السلطة قد هربتهـا           (التي يستخدمها حزب اهللا في لبنان     " (١٠
  .سابقفي ال

منظومة المضادات للطائرات المكشوفة تشمل في الوقت الحالي رشاشـات ثقيلـة ذات خطـورة غيـر                 
مرتفعة، إال ان اطرافا في سالح الجو تقول ان لدى حماس ايضا صواريخ مضادة للدبابات على طـراز                  

  .سالح الجو يتصرف االن وكأن هذا التهديد قائم. صواريخ الكتف ستريال
اس كمية هائلة من المواد الناسفة المالئمة لالستخدام في العبوات والكمـائن الفرديـة              كما توجد لدى حم   

  . طنا من المواد الناسفة١٣٠منذ شهر أيار دخل الى القطاع من مصر . واآللية
جهاز حماس العسكري، حتى وان كان بعيدا عن الهيكلية العسكرية الكاملة، يذكر اليوم بدرجـة كبيـرة                 

 ٥هذه الفرقة مكونة من     . ادة للدبابات المتمترسة لمعركة دفاعية مدمجة بقدرة هجومية       بفرق المشاة المض  
لكل لواء قائده ومن تحته قادة برتـب أدنـى          .  ألوية موزعة جغرافياً من شمال القطاع حتى جنوبه        ٦ -

فادنى، وهي تتضمن اختصاصات اتصاالت وقناصة ومواد ناسـفة واسـتخبارات واسـتطالع وجمـع               
  .غيرها من الوظائفمعلومات و

في نهاية المطاف، حماس العسكرية قامت خالل عامين باالرتفاع درجة في المهنية بمستوى لـم تفعلـه                 
  .التنظيمات االرهابية االخرى خالل عشرين عاما

المنطقة الزراعية حيث تقوم اسـرائيل فيهـا        : حماس تُعد نفسها للتصدي في ثالثة مستويات من المناطق        
ومية ومكثفة بنجاح كبير، ومنطقة التأخير التي تسعى حماس لزرعها بالكمائن والعوائـق             بتنفيذ هجمات ي  
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لتأخير وصول الجيش االسرائيلي للمنطقة الثالثة واالساسية، منطقة التمتـرس، أي المنطقـة العمرانيـة               
ـ                رة المكتظة التي تكرس لها حماس اغلبية مساعي التمترس والتحصين، وفي المنطقـة العمرانيـة االخي

  .هذه ستالينغراد خاصتهم. ستجري حرب العصابات بعد ان يتموقع الجيش االسرائيلي في المنطقة
  مصلحة في التفجير

آلة التمترس والتحصين في القطاع ال تتوقف للحظة رغم هجمات الجيش االسرائيلي اليومية على مناطق               
كافية المتصاص دخـول الجـيش      متى ستشعر حماس انها جاهزة بدرجة       : السؤال االكبر هو  . عدة هناك 

الجهات االختصاصية التي تتـابع بنـاء       . االسرائيلي بنجاح وتكبيده ثمنا باهظا يؤدي الى ايقاف الهجمة؟        
حماس وقوتها العسكرية على قناعة بأنها جاهزة االن المتصاص الضربة العسكرية والحفاظ على بقائها              

خطة التحصين وبناء القوة الردعية البالستية فـي  كل االطراف على قناعة ان حماس ستستكمل   . بعد ذلك 
  .٢٠٠٨مواجهة اسرائيل خالل 

هـذا  . الكوابح ضعيفة جدا في الوقت الحالي، والمقارعة اليومية ستؤدي في نهاية المطاف الى االنفجار             
حماس ستبذل كل ما في وسعها لهدم التسوية السياسية         : االنفجار الذي توجد مصلحة للجانبين في حصوله      
واسرائيل تعتقد ان عليها ازالة شبح حماس اذا كانـت          . بين اسرائيل والسلطة ورفع الحصار عن القطاع      

  .ترغب في التوصل الى التسوية مع السلطة
: اذا لم يحدث تغير دراماتيكي فالسؤال هـو فقـط         . القوات في الجانبين جاهزة لحرب غزة على أية حال        

  .متى ستنشب هذه الحرب؟
  "يديعوت أحرونوت"

 ١٥/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  تقويم السياسة اإلسرائيلية لتجربة حماس في الحكم .٥٤

  عدنان أبو عامر
   صعود حماس للحكم أفضى لحدوث ارتباك في العقل االستراتيجي اإلسرائيلي، -
   خيارات إسرائيل في التعامل مع حماس غلب عليها الطابع السوداوي التشاؤمي، -
  وقع فوز حماس، كما فشلت في قراءة سلوكها السياسي،  إسرائيل فشلت في ت-

منذ اليوم األول لفوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، أشعلت األضواء الحمراء داخـل أروقـة                
مؤسسات صنع القرار اإلسرائيلي، السياسية والعسكرية منها على حد سواء، ففوز الحركة لم يعد شـأنا                

صميم طبيعة العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مما اسـتدعى عقـد           فلسطينيا داخليا، بل يصب في      
العديد من اللقاءات والحوارات داخل مؤسسات البحث والدراسات اإلستراتيجية لمعرفة ما سـتؤول إليـه    

  . األمور داخل الساحة الفلسطينية التي غدت تسيطر عليها حماس
  : مسوغات التخوف من فوز حماس: أوال
  " إسرائيل" البيئة المعادية لـ تعزيز-١

أفضى صعود حماس لسدة الحكم إلى حدوث ارتباك في العقل اإلستراتيجي اإلسرائيلي، خصوصا بعـدما      
م، عبر عـدد    ٢٠٠٦أصبحت البيئة اإلستراتيجية األمنية المحيطة بالدولة العبرية غير مريحة خالل عام            

ير موازين القوى في منطقة الـشرق األوسـط،         من الشواهد، والعالقة بين صعود حماس واحتماالت تغ       
ومدى استقاللية الحركة أو تبعيتها للسياقات اإلقليمية، وفي المقابل، سبل تجنيد التأييـد الـدولي لتـدعيم                 

  : سياسة عزل حكومتها، ومن أهم هذه الشواهد
سـمتها   العدو الداخلي ممثال بحماس، التي غدت تكتسب شرعية دستورية، وخاضت معهـا حربـا أ               - أ
  في عملية الوهم المتبدد، " شاليت"، بعد أسر مقاتلي الحركة للجندي "أمطار الصيف"
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، "تغيير الوجهـة  " الهزيمة التي مني بها الجيش خالل حرب تموز أمام حزب اهللا، التي أطلق عليها                - ب
  التي نفذها الحزب وأسر اثنين من الجنود، " الوعد الصادق"ردا على عملية 

خطر النووي اإليراني، وافتتاح عهد جديد من العالقات الفلسطينية اإليرانية بعد الزيـارات              تنامي ال  - ت
التي قام بها نواب حماس ووزراؤها لطهران، وما قيل عن مساعدات مالية، وتدريبات قتاليـة لعناصـر                 

  الحركة، 
ين تل أبيـب     تزايد الحديث بصورة مركزة أكثر من أي وقت مضى، عن قرب المواجهة الحربية ب              - ث

  ودمشق، وهي أكثر المستفيدين والمرحبين بفوز حماس في االنتخابات، 
والعالم الغربـي   " إسرائيل" ربط مسيرة المقاومة الفلسطينية ببعض التيارات اإلسالمية التي تناصبها           - ج

ن العداء، خاصة تنظيم القاعدة، فلم تتورع عن وضع صور الشيخ أحمد ياسين إلى جانب صور أسامة ب                
الدن، من قبيل رسم الصورة الذهنية والنمطية أمام الرأي العام العالمي، بل أن فوز حمـاس وتـسلمها                  
لمقاليد السلطة جاء فرصة ألن تعلن تل أبيب أن السلطة الفلسطينية غدت توازي سلطة طالبـان، وبـدأنا           

  "! حماستان"نسمع نغمة دولة 
ـ    لمقولة أن السلطة غدت مكون    " إسرائيل"كما روجت    المكون من إيران   " قوس الشر "اً رئيساً فيما يعرف ب

ـ    ! وسوريا وحزب اهللا وحماس    بصورة متسارعة أعقبـت فـوز      " إسرائيل"وهكذا تنامت البيئة المعادية ل
حماس، وأسفرت عن دخول متغيرات جديدة مؤثرة لم تستعد لها بالقدر الكافي، أو لـم تتوقـع حـدوثها                   

  . أصال
  : دي الجانب وقف التفاوض والحل أحا-٢

دعم انتصار حماس االنتخابي الشكوك اإلسرائيلية بشأن انسداد آفاق تجديد الشراكة مع الفلسطينيين فـي               
المفاوضات، وأكد على عملية فك االرتباط أحادي الجانب، كما زاد من التشكيك في أن االنـسحاب مـن            

  ". إسرائيل"من قلب الضفة الغربية سيتيح لحماس فرصة السيطرة على مناطق شديدة القرب 
وبالرغم من عدم وضوح ما إذا كان باستطاعة حماس التغلب على جميع المعوقات التي تواجهها، إال أنها                 
إذا فعلتها، فسيلعب دورا رئيسا في تطوير التفكير اإلسرائيلي، وبالرغم من عدم تصديق معظم مفكـري                

ـ        يوما ما، فإن هناك من يرى أنه آجال أم         " ائيلإسر"األمن اإلسرائيليين إلمكانية أن تصبح حماس شريكا ل
عاجال سيكون من المحتم إجراء محادثات مع حماس، ألنها قد تصبح موثوقا بها أكثـر مـن الـشركاء                   

  . اآلخرين
وهكذا تزايدت القناعة اإلسرائيلية وترسخت حالة الفصل مع الفلسطينيين الذين غـدوا تحـت سـيطرة                

في حالة تأييد لمبدأ إنهاء السيطرة على الفلـسطينيين عبـر اتخـاذ             أنها  " إسرائيل"حماس، حيث شعرت    
خطوات يتم التفاوض بشأنها أو بطريقة أحادية، وتنتقل بموجبها السلطات والصالحيات منها إلى السلطة              
الفلسطينية شريطة أن تتولّى األخيرة المسؤولية الكاملة عن أراضيها وسكانها، بمعنى أكثر وضوحا ساد              

المتأصلة " المشكالت البنيوية "من خالل لجوء الحكومة اإلسرائيلية إلى زيادة حدة         " مود السياسي الج"مبدأ  
 حتى قبـل وصـول حمـاس        -في العملية السياسية، عبر تفعيل خيار عدم التفاوض، فقد عجز الجانبان            

ؤمن بها حماس    عن ردم الهوة بين خالفاتهم السياسية والتفاوضية، وجاءت األيديولوجيا التي ت           -للسلطة  
  . لتزيد من صعوبة تنفيذ االتفاقيات القائمة، أو إحراز تقدم في العملية السياسية

   حتمية رفع السقف السياسي الفلسطيني -٣
رجع منبع القلق اإلسرائيلي باألساس من فوز حماس، إلى نفوذها المتصاعد في الشارع الفلسطيني، بفعل               

ا أكثر تعبوية في وجه االحتالل، وبعد الفوز مباشـرة زاد منـسوب             تبنيها خطابا وانتهاجها سلوكا ميداني    
القلق في ظل المخاوف اإلسرائيلية من أن يؤدي دخول حماس للنظام السياسي إلبداء المزيد من التعنـت                 

: والصد أمام ما تطرحه من شروط وحلول جزئية للقضية الفلسطينية، وتبدى ذلك فـي ميـدانين اثنـين                 
الواضح " بحيث حافظت حماس، حركة وحكومة، على مواقفها الثابتة، رافضة التسليم            السياسي والميداني، 
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بالشروط التي رفعتها الرباعية الدولية، وإن حاولت االستعانة بالمفردات اللغوية من إيحاءات            " والصريح
 تـزداد   "إسرائيل"واستعارات، حاولت من خاللها عدم تحميل الشعب مسئولية مواقفها وثوابتها، مما جعل             

  . قناعة بتصلب الموقف الفلسطيني، أو على األقل الرفع من سقفه
الحقيقي من إطالق حماس وقادتها ووزرائها بين الحين واآلخر،         " إسرائيل"أكثر من ذلك، فقد تبدى خوف       

بالتلويح بخيار حل السلطة الفلسطينية من أساسها، وبغض النظر عن جدية التهديد من عدمه، فقد بات أن                 
" إسـرائيل "لطة، وهي المشروع الدولي الذي اتفق العالم كله على قيامه بدور وظيفي يحمي مـصالح                الس

أصبح رهينة بيد أكبر عدو لها في المنطقة، مما جعلها تخوض حملة دعائية تحريضية لجميع دول العالم                 
الن عن تحول   لتبني موقفها بمحاصرة حكومة حماس ومقاطعتها وفرض القيود والشروط عليها، بعد اإلع           

  "! الشرعية الدولية"والسعي نحو إفقادها "! كيان إرهابي"السلطة الفلسطينية لـ
  : تجاه عالقتها مع حكومة حماس" إسرائيل"خيارات : ثانيا• 

أن " إسـرائيل "بعد الصدمة التي أصيبت بها األوساط السياسية والعسكرية تجاه فوز حماس، كان علـى               
  : للتعامل مع الواقع الجديد، مضطرة مكرهة، وهيتختار بين عدة طرق وخيارات 

 سياسة كشف الحصار، من خالل السماح للسلطة الفلسطينية بأداء دورها في الحكم، حتى وإن كانت                -١
حماس تسيطر عليها، أو تشارك فيها، وإدارة الصراع ضد حماس باستخدام الوسائل الـسياسية، بحيـث                

ينيين في مواجهة أيديولوجية الحركـة، واألمـل بـأن يرتقـي       تضع هذه الوسائل حاجات السكان الفلسط     
  االعتراف بها لدى الحركة، من المستوى العملي الواقعي إلى المستوى الخطابي الرسمي، 

، واقتـصار   "فك االرتباط " إدارة الظهر، وكأن شيئا لم يتغير في الخارطة السياسية، والتعامل بمنطق             -٢
 إدارة الشؤون اليومية، وما يتطلبه من اتصال هنا ولقاء هنـاك، لـيس              على" الجيران الجدد "العالقة مع   

  أكثر، 
عدم التسبب في كارثة إنسانية خالل فترة رئاسة أبـو          :  اعتماد إستراتيجية مؤقتة تقوم على عنصرين      -٣

مازن، والسماح بتحويل قدر ضئيل من عائدات الضرائب لمؤسسة الرئاسـة، وإظهـار الـصالبة مـع                 
 حتى لو كان الضرر الذي سيلحق بهم كبيرا، خصوصا أن الموقف الـدولي يـساند هـذه                  الفلسطينيين،

  اإلستراتيجية، 
 الحاجة لمراجعة السياسة األمنية وبلورة سياسة جديدة مبنية على نظرية الـردع، واسـتعمال القـوة            -٤

 على المعـابر    العسكرية من داخل الحدود والمناطق اإلسرائيلية، مع منع حماس وعناصرها من السيطرة           
  حتى ال تتمكن من نقل وإدخال األسلحة، 

 سياسة المواجهة، من خالل افتعال أحداث داخلية بين الخـصوم المتنافـسين، السـيما بتحـريض                 -٥
الذين خسروا السلطة، ولم تجد تل أبيب حرجا في إمكانية توجيه ضربة قوية ضـد حمـاس،                 " أصدقائها"

 ضمان إضعافها بالقدر الذي يمكن خصمها، في الضفة الغربية          بالتعاون مع فتح ومصر واألردن، بهدف     
على األقل، لتصبح قادرة على حل المجلس التشريعي والحكومة، ودعم أبو مـازن، وتثبيـت اسـتقرار                 

أنها عاجزة عن إسقاط    " إسرائيل"النظام السياسي، وينبع المنطق الذي يقف خلف هذه السياسة من إدراك            
وسائل الديمقراطية المتاحة، أو بإجبارها على تغيير إيديولوجيتها، وهو ما تم           حكومة حماس سواء عبر ال    

  . في مرحلة ما بعد الحسم العسكري
  : ، أهمها"سياسة المواجهة"ومع ذلك، حذر عدد من الخبراء اإلسرائيليين من نقاط ضعف رئيسة تكتنف 

لمنظمات الدولية عن المنطقة، ومـن      ، ورحيل ا  "إسرائيل" خطر تداعي السلطة وإلقاء المسؤولية على        - أ
  المرشح أن يؤدي هذا التطور إللقاء المسؤولية على كاهلها، 

 انتصار فتح غير مضمون، وربما كشفت المواجهة األخيرة مع حماس عن ضعف فتح الناتج عـن                 - ب
ن أداء فـتح    انقساماتها الداخلية، وهو أمر صرحت به المحافل األمنية اإلسرائيلية التي عبرت عن قلقها م             

  المنظم، " أداء حماس"م، وفي المقابل إعجابها بـ٢٠٠٧الميداني في مواجهات 
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، فمن المحتمل أن تؤدي مواجهة فلسطينية داخلية إلى حملها علـى            "العمل المسلح " عودة حماس إلى     - ت
للـصراع  إنهاء التزامها بضبط النفس الذي ألزمت به نفسها عندما تولّت السلطة، واللجوء بشكل كامـل                

المسلّح وشن حملة كبيرة من المقاومة المسلحة، وهذا ما تم فعال في خضم المواجهات مع حركـة فـتح                   
  وإطالق مئات من صواريخ القسام تجاه البلدات المجاورة لقطاع غزة، 

 الشك في تحقيق فتح لما هو متوقع منها، ألنها تشهد حالة من االنقسام وعدم االنضباط، والعديد من                  - ث
عضائها لهم عالقة بالعمل المسلح، ولذلك، لن يضمن انتصارها في هذه المواجهة بالضرورة إلى وضع               أ

حد للعمل المسلح، كما أن الدعم اإلسرائيلي المكشوف ربما يدفعها لتنفيذ عمليات مسلحة لتثبت أنها ليست                
  . ناجماً عن الدعم اإلسرائيلي، وفي النهاية، ربما تتأذّى شرعيتها إذا اعتُبر نصرها "إسرائيل"لعبة بيد 

  : السلوك الصهيوني تجاه حكومة حماس: ثالثا• 
التي قدمتها مختلف األوساط اإلسرائيلية لفـوز حمـاس، الرسـمية منهـا             " السوداوية"في ظل القراءات    

واإلعالمية والبحثية، آن األوان إللقاء نظرة فاحصة على األداء السياسي والميداني تجاه الحركـة التـي                
شكلت الحكومة األولى من نوعها في المنطقة العربية، أوال ألنها إسالمية التوجه والفكر، وثانيـا، وهـو                 
األهم ألنها ترفع شعار المقاومة سبيال أساسيا للتخلص من االحتالل، وقد تركز السلوك اإلسرائيلي فـي                

  : هذه النواحي
  :  الصعيد السياسي-١
 للحكم من خالل استخدام مـصطلحات تاريخيـة فـي الـذاكرة             مع صعود حماس  " إسرائيل" تعاملت   - أ

الجماعية اليهودية ذات صلة بالمرحلة النازية، بغرض حشد الرأي العام خلف السياسة الرسمية للحكومة،              
، مما دعا عدداً    "كارثة جديدة "و" هزة أرضية "حيث اعتبر فوزها مشابهاً لفوز النازيين في ألمانيا، وبمثابة          

لهتلـر، ممـا وجـد      " كفاحي"وشبهوا ميثاقها بكتاب    !  لمعاملة قادة حماس كما قادة النازية      من السياسيين 
منهم، أن فوز حماس يـشكل خطـراً        % ٥٥طريقه في استطالع للرأي أجري بين اإلسرائيليين، ورأى         

  !! منهم، إن سياستها تجاه حكومة حماس متساهلة جداً% ٤٢وجودياً على الدولة، وقال 
ضـد  " إسـرائيل " الموقف السياسي تمهيداً لتقبل العالم ألي سلوك ميداني قد تقدم عليـه               اعتبر هذا  - ب

، التي أعلنت أنها ليست شريكاً في أي مفاوضات، بحيث أنها حين أقـدمت علـى                "الحمساوية"الحكومة  
ميـة  الكثير من التهديدات واإلجراءات الميدانية، لم تقابل بردود فعل حقيقية باسـتثناء تـصريحات إعال              

  . خجولة
بالعديد من المقترحات السياسية، السيما إعالن الثالوث في وجـه حمـاس            " الوليدة" إرهاق الحكومة    - ت

ـ : وهو مما جعلها تـدير اشـتباكات سياسـية        "! اإلرهاب"، االلتزام باالتفاقات، نبذ     "إسرائيل"االعتراف ب
 الفعل على ما يمارس بحقهـا مـن         عديدة مع أطراف فلسطينية وعربية ودولية، ووقوعها في دائرة رد         

  . ضغوط سياسية
   الصعيد العسكري -٢
إسرائيلية لحكومة حماس، من خالل تصعيد سياسة       " هدية" التصعيد الميداني غير المسبوق الذي اعتبر        - أ

آذار /االغتياالت واالعتقاالت واالجتياحات، وقد استبقت المصادقة على الحكومة في منتـصف مـارس            
ة العسكرية التي استهدفت إلقاء القبض على أمين عام الجبهة الـشعبية أحمـد سـعدات                م بالعملي ٢٠٠٦

المعتقل في سجن أريحا، أكثر من ذلك فقد سقط العشرات من الشهداء وأصيب المئـات واعتقـل اآلالف          
تحـت أقـدام    " إبقاء األرض مـشتعلة   "خالل عام كامل من عمر حكومة حماس، وهي السياسة المسماة           

  الحكومة، 
 خطا الجيش اإلسرائيلي خطوات متقدمة حين بادر إلى شن حمالت اعتقال بحق العشرات من نواب                - ب

ووزراء حكومة حماس، تفسيراً لما أعلنه سابقاً من أنه ال حصانة لها ولممثليها، وهو سابقة خطيرة لـم                  
ة ووزرائها التهامهم   تقدم عليها أي من حكومات العالم في وقت سابق، بل والتهديد بتصفية رئيس الحكوم             
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وزادت التهديدات حدة مؤخرا مع تزايد سقوط صواريخ القسام على          "! تلطخ أيديهم بالدماء اإلسرائيلية   "بـ
  المستوطنات، 

، عبـر افتعـال     "المنظم" من خالل العناصر المرتبطة بها، واصلت تل أبيب برنامج الفلتان األمني             - ت
ن ذلك إلشغال حكومة حماس بالملفات الطارئة بـين الحـين           حوادث القتل واالختطاف والسطو، هادفة م     

، األمر الذي نجحت فيه إلى حد       "التغيير واإلصالح "واآلخر، بدالً من التفرغ لتطبيق برنامجها االنتخابي        
  . بعيد
  :  الصعيد االقتصادي-٣
ة حمـاس، عبـر     اهتماماً بالغاً للحصار االقتصادي والمالي الذي فرضته على حكوم        " إسرائيل" أولت   - أ

 ألف موظف في صـفوف الـسلطة        ١٢٥تعطيل اتفاقية العائدات الجمركية، في ظل وجود ما يزيد عن           
   مليون دوالر كرواتب شهرية، ١٥٠الفلسطينية الذين يحتاجون صبيحة كل آخر شهر ما قيمته 

ليـة المانحـة،    دعاية إعالمية موجهة باألساس للرأي العام الدولي والمؤسـسات الما         " إسرائيل" بثت   - ب
ـ      لن تذهب لرواتب الموظفين ومـشاريع البنيـة التحتيـة          " سلطة حماس "مفادها أن األموال التي تأتي ل

وتحسين ظروف الفلسطينيين، بل ستجد طريقها لمخازن السالح وتصنيع المتفجرات التي تملكها الحركة،             
 العربية عن اإليفاء بوعود قطعتها      مما منع الكثير من الدول الغربية من دفع مستحقاتها، وتلكؤ األطراف          

خشية اتهامهم بالمساهمة في تمويـل      .. في قمم عربية حتى في ظل رؤيتها للفلسطينيين يتضورون جوعاً         
  عن حكومة حماس المتمثل باألموال، " األوكسجين"من جهة، ومن جهة أخرى قطع " اإلرهاب"
 وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة للـضغط        سيطرتها على المعابر التجارية من    " إسرائيل" استخدمت   - ت

على الحكومة في إعاقة وصول البضائع والسلع األساسية واألدوية، وشل حركة البناء وشـيوع الركـود             
االقتصادي، بمعنى أنها مارست عليهم حصاراً غذائياً، فضالً عن الحصار المالي، ممـا أوقـع حكومـة               

  "! قمة العيشتوفير ل"حماس في حرج أمام جماهيرها يتعلق بـ
ـ   .. أخيرا والعكس، يمكن تلخيصها في أنه وبالرغم من حجم الضغط الشديد          " إسرائيل"فإن عالقة حماس ب

الذي مورس عليها، والصعوبات التي واجهتها أول حكومة تقودها حركة مقاومة وتعلن تمسكها بهـا، إال                
رتفع حينا وينخفض حينـا آخـر،   أن أكثر من عام كامل من السياسة اإلسرائيلية كشف عن فشل نسبي، ي  

وفقا لطبيعة الميدان الذي حوربت فيه حماس وحكومتها، سياسيا كان أو اقتصاديا أو أمنيا ميدانيا، ولذلك                
  . إلعادة تقييم هذه السياسة" إسرائيل"جاءت الدعوات من داخل 

ي اإلسـرائيلي   وإجماال، يمكن استخالص أن تجربة حماس في السلطة، أظهرت قصور الفكر اإلستراتيج           
الذي بات يدير الصراع بإجراءات عسكرية عاجزة عن تحقيق أهداف سياسية؛ وهو قصور فـي إدراك                
معنى صعود حماس وأفضى إلى الفشل في توقع سلوكها، ما انعكس على إرباك التخطيط اإلسرائيلي في                

  . التعامل مع القضية الفلسطينية عموما
  ١٤/١٢/٢٠٠٧مجلة العصر 

  
  ولكن ؟.. .ا على الجرحفتح تضع يده .٥٥

  نقوال ناصر
في رام اهللا تخرج من الغرف المغلقة       " الطوارئ"لحكومة  " فتح"لقد بدأت انتقادات حركة التحرير الوطني       

 لكنها ما زالت انتقـادات مقتـصرة        ،لها" حماس"إلى العلن لتلتقي مع انتقادات حركة المقاومة اإلسالمية         
لمخاطر السياسية والوطنية لسياسات حكومـة سـالم فيـاض          على أسباب حزبية وقاصرة عن  تلمس ا       

  .االقتصادية
وخالل األسبوع الماضي ظهرت إلى العلن ثالث مؤشرات إلى وجود معارضة قوية لحكومة سالم فياض               

 وجاء المؤشر األول في مقال لعضو اللجنة المركزية ووزير اإلعالم السابق نبيل عمرو فـي                .داخل فتح 
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وتساءل عمـا إذا كانـت هـذه        " كرة الثلج " الثالثاء الماضي وصف هذه المعارضة ب      الحياة الجديدة يوم  
  "حليف راسخ لفتح أم بديل وهمي عنها؟"الحكومة هي 

وجاء المؤشر الثاني في خبر نشرته القدس العربي يوم األربعاء الماضي عن تـدخل الـرئيس محمـود                  
 أما المؤشر الثالث فقـد      .ة التي يتزعمها  عباس لتهدئة المعارضة المتصاعدة لحكومته في صفوف الحرك       

ظهر في الرسالة التي بعثتها كتلة فتح في المجلس التشريعي إلى فياض في الثاني عـشر مـن الـشهر                    
بوقف رواتب الموظفين المعينين بقرار رئاسي      " غير القانوني "الجاري تطالبه فيها بإعادة النظر في قراره        

  .٢٠٠٥عام 
 وقـد   ،حكومة فياض ما زالت تدور في إطار المصالح الحركية ال الوطنية          غير أن اعتراضات فتح على      

 والساسة الذين يدورون في فلك فياض       –العديد من الوزراء    "لخصها نبيل عمرو في مقاله عندما قال إن         
 يؤخذ عليهم أنهم يهاجمون فتح في مجالسهم الخاصة ويعملـون علـى إقـصاء            –أو يدور هو في فلكهم      

  ."راتهم أو عدم قبول موظفين جدد من فتح في هذه الوزاراتموظفيها من وزا
؟ وهل هنالـك إمكانـات      " هل نحن بصدد أزمة ال حل لها      : " واعترف عمرو أن هذه أزمة لكنه تساءل      

بمنطـق  " ظاهرة سالم فياض  "؟ وأجاب بضرورة معالجة ما أسماه ب        " نزع فتيل انفجار محتمل   "لحلول ل 
 من أجل ما بعد أنابوليس وزيارة الرئيس بوش المرتقبـة           ، خافية على أحد   غير"العتبارات  " الحفاظ عليه "

تغييـر  "التـي ال تـسمح ب     " االعتبارات القانونية "إضافة إلى   " ومؤتمر باريس بالغ األهمية للفلسطينيين    
  .بسبب وضع المجلس التشريعي" حكومي

معارضـة فـتح    " هدئةت"على فياض والفصل بينه وبين وزرائه و      " الحرص"وخلص عمرو إلى ضرورة     
إن رغب في االسـتمرار رئيـسا       .. .مقابل مضاعفة حركته نحو توازن داخلي أكثر وضوحا        "،لحكومته
يوفر العمق المحلي الكافي والضروري له ولحكومته إضافة إلى الورقة األهم التي يحتفظ             "لكي  " للوزراء

  ."بها فياض وهي الدعم األميركي المطلق له
 فالحركة قـد    ، وتخطئ فتح إذا وافقته    ،يف األزمة وفي الحلول التي اقترحها لها      لقد أخطأ عمرو في توص    
 وتغاضت عن الجرح العميق الذي تمثله حكومة فيـاض          ، لكن جرح فتح فقط    ،وضعت يدها على الجرح   

سـر  " الدعم األميركي المطلق لـه    " إذ يكمن فيما وصفه عمرو ب      ،في الجسد الفلسطيني المثخن بالجراح    
 ألن تعميق االنقسام الوطني وإطالة أمد هذا        ،عمق وأكبر وأخطر من أزمة فتح مع حكومته       أزمة وطنية أ  

  .االنقسام هما من الشروط المسبقة الستمرار الدعم األميركي لحكومة فياض
إن التآكل التدريجي في نفوذ فتح الذي تشكو الحركة منه في منطقة نفوذ رئيسي لها في الضفة الغربيـة                   

ن برنامج معلن لفياض يطرح نفسه ومجموعته بموجبه بديال لفـتح وحمـاس كليهمـا               هو تآكل منبثق ع   
  ."االستحقاقات الدولية"بينهما يتقاطع تماما مع ما يصفونه ب" طريق ثالث"ك

إال على قاعدة االنقسام الفلـسطيني  " الطريق الثالث "ومن الواضح أن ال حياة وال استمرار لهذا النوع من           
معهـا ألنـه ال   " تحالف" الواضح أيضا أن هذا الطريق الثالث يناور إليهام فتح ب    ومن ،والدعم الخارجي 

 وهذا تحالف تكتيكي لكسب الوقت وترسيخ       ،يستطيع التواجد دون تحالف مع أحد طرفي االنقسام الوطني        
وة  ويخطئ نبيل عمرو إن اغتر بق      ،لكال طرفي االنقسام  " بديل"األقدام بانتظار أن يتحول هذا الطريق إلى        

  ."بديال موهوما"باعتباره " الطريق"فتح وتاريخها ليستهتر بهذا 
إذ بالرغم من تأكيد الدكتور فياض يوم الخميس الماضي على أن خطته االقتصادية التي سيعرضها على                
مؤتمر المانحين في باريس يوم األحد هي خطة لقطاع غزة والضفة الغربية معا ومطالبته برفع الحصار                

 األميركية التي لباهـا فيـاض لرفـع    –وض على القطاع فإن الشروط السياسية اإلسرائيلية الخانق المفر 
الحصار عن الضفة ما زالت مطلوبة هي نفسها لرفع الحصار عن القطاع قبل أن يسمح المـانحون لـه                   

 لـذلك فـإن مـن الواقعيـة         ،بتوجيه أموالهم المشروطة سياسيا إلى غزة حيث ال يستطيع فياض تلبيتها          
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ياسية االعتراف بأن تصريحات فياض كانت لالستهالك المحلي بغض النظر عن صدق أو عدم صدق               الس
  .نواياه

إن مفتاح الوحدة الوطنية الفلسطينية بيد فتح وبوابة الوحدة الوطنية هي إقالة الحكومة التي وصلت إلـى                 
 ،قسام الـدموي الفلـسطيني    على قاعدة إدامة االن   " الدعم األميركي المطلق لها   "الحكم وتستمر فيه بفضل     

  .وتتحمل فتح مسؤولية كبرى بحجم تاريخها الوطني الستخدام مفتاحها قبل أن يفوت األوان
 وال يكفـي لحلهـا      ، سياسية واقتصادية معـا    ،فأزمة فتح مع حكومة فياض ليست أزمة حزبية بل وطنية         

لة فتح في المجلس التـشريعي       وال يكفي أن تطالب كت     ،بينه وبين وزرائه  " الفصل"على فياض و  " الحفاظ"
 وتتخلى عن حوالي أربعين ألف موظف ألقت بهم سياسات حكومة فياض            ٢٠٠٥بإنقاذ دفعة تعيينات عام     

 ألن قطع رواتب تلك الدفعة هو جزء ال يتجـزأ مـن برنـامج فيـاض                 ،االقتصادية إلى قارعة البطالة   
  .االقتصادي

عازم على تطبيق إجرائين وصفهما هو نفسه بأنهمـا          فقد صرح علنا بأنه      ،ولم وال يخفي فياض برنامجه    
 وهـو   ،أولهما تخفيض اإلنفاق الحكومي بتقليص بند الرواتب لموظفي القطـاع العـام           " حساسان سياسيا "

الوضع القائم في غـزة سـاترا سياسـيا وذريعـة           " ال شرعية "إجراء قيد التنفيذ فعال يتخذ مما يصفه ب       
  .كهربا والوقود وهذا إجراء ينتظر فياض ظروفا مواتية لتطبيقه وثانيهما رفع الدعم عن ال،لتمريره

لقد حذر البنك الدولي في تقرير له يوم الخميس الماضي من أن خطة فياض التي صادق البنـك عليهـا                    
) ٥,٦(االقتصادي والتي سيطلب بموجبها من مؤتمر المانحين في باريس تمويلهـا بمبلـغ              " اإلصالح"ل

إذا اسـتمر حـصار     " أكثر فقرا "ث سنوات هي خطة تهدد بجعل الفلسطينيين        مليار دوالر على مدى ثال    
 وكل الدالئل تؤكد أن الحصار والحواجز باقيان وبالتالي فـإن           ،االحتالل اإلسرائيلي وحواجزه العسكرية   

  .واالحتالل.. .فياض وحكومته ال يعدان الشعب الفلسطيني تحت االحتالل إال بالمزيد من الفقر
هما قاسـمان  " الدعم األميركي المطلق"أن مقاومة الفقر واالحتالل وكذلك معارضة حكومة    ومن الواضح   

 لكي تتعاليا فـوق جراحهمـا       ، أو في األقل لمعظم فتح     ،مشتركان يوفران أرضية مشتركة لحماس وفتح     
  .وتعودان إلى طريق الوحدة الوطنية وهي الرصيد األهم لإلنقاذ الوطني

  ١٥/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  من الجئ فلسطيني إلى متحّدث باسمه .٥٦

  قاسم سهيل قاسم
قطع صديقنا المحيطات يريد أن يرد لي حقّي مع أنّني لم أوكله بذلك، ولكنّه من تلقاء نفسه ذهب ليطالب                   

كم كنـت   . أمسك بورقته في مؤتمر اجتمعت فيه األمم والبشر جميعاً لكي يرد لي حقّي            . لي بحقّي الجئاً  
ولكنّني وضـعت   . أعلم بأن المجتمعين هناك يريدون التخلّص مني      ". غشيماً" كم كنت    فرحاً أو باألحرى  

كيف يمكنني أن أصدقّ أشخاصاً قد بـاعوني        : القليل من األمل عليهم، ومع ذلك كنت أعرف بأنني غشيم         
من قبل؟ كيف بإمكاني أن أصدق أشخاصاً قد طردوني من أرضهم من قبل؟ كيف بإمكـاني أن أصـدقّ                   

. هؤالء من نفس دمي، حزنهم حزني، ألمهم ألمـي        : اً قد حاربوني من قبل؟ ومع ذلك كنت أقول        أشخاص
علـى  . نظر صديقنا إلى الورقة مطوالً، وأخذ يردد الشعارات نفـسها         . وكم كنت أحمق حينما آمنت بهم     

سـمعها،  مدى ستين عاماً نفس الشعارات ما زلت أسمعها، كان والدي رحمه اهللا يسمعها وأنا ما زلـت أ                 
  .الشعارات نفسها ولكن األشخاص يتغيرون. وأوالدي سوف يسمعونها

أما بعد، نريد   . أمسك بورقته، شرب من كوب الماء الذي أمامه، ضرب الميكروفون بأصبعه، وبدأ كالمه            
  .دولتين، نريد السالم مع الشعب اإلسرائيلي، القدس عاصمة لفلسطين

يشرب مرة أخرى من الكوب، ينظـر  .  الذي يتحدث به عن ألميلم يصل بعد إلى المقطع. التصفيق يعلو 
هنا من دون إذن أو دستور، يبدأ برسم مالمح         ". حلو كمل هيك  "إلى مستشاره، يومئ له برأسه بما معناه        
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ويـسهب  ". إلى فلسطينيي الشتات، أقول لكم بأن حق العودة حق ال عودة عنه           : "الحزن على وجهه ليقول   
يتحدث باسـمي بأنّـه     . كيف أن المخيمات محاصرة، والالجئون ال ينالون حقوقهم       في الحديث عن ألمنا     

سوف يردنا إلى أرضنا ووطننا، لكنه في قرارة نفسه يريد أن يتخلّص من العبء الـذي نـشكّله علـى                    
ال يحبذ كلمة حماس هنا ألن صديقنا علـى         "يصفّق العرب الموجودون في المؤتمر بحماس زائد        . كاهله

أنت ال تشعر بألمي وال تعرف ما أعاني في حياتي اليومية، تتحدث عن             : أنظر اليه وأقول  ". مخالف معه 
الطعام الذي تتناوله يكفي سعره بـأن يطعـم         . ألمي وعن شتاتي وأنت ال تشعر به وال تعرف شيئاً عنه          

  .المنزل الجميل الذي تسرح وتمرح به عبارة عن فندق ألحدنا". فلسطينيي الشتات"نصف 
هل وقفت يوماً عند حاجز ورمى البطاقة الزرقاء في وجهـك قـائالً             . م عن ألمنا، فألحدثك عن ألمنا     تتكل
؟ هل منعت من العمل ألنك الجئ؟ هل اضطررت مـرة           "فلسطيني، ما بتسوى هويتك خمسين ألف     : "لك

وال .  هـذا  أن تخبئ هويتك لتحصل على وظيفة وتُطرد منها بعد أن يكتشفوا الحقيقة؟ أنت ال تعلم كـلّ                
  .أنت بكل بساطة تزايد علي بلجوئي وال تعرف ما أعانيه. تعرف ما تعني كلمة الجئ
مهما شاركت في مؤتمرات، ودخلت في مفاوضات، فإنّك لـن تـستطيع أن             . يا سيادة الرئيس أبو مازن    

  ".معاناة الجئ"تسقط عنّي صفة الجئ، ولن تعرف بحياتك معنى كلمة 
  ١٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 
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