
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مليارات للسلطة الفلسطينية٧,٤المانحون في مؤتمر باريس يقدمون 
  ناالستيطاتجميد  والى مساعدة الفلسطينيينويدعو " اإلنقالبيين"عباس يهاجم من باريس 

  إسرائيل تقرر استئناف الحفريات في باب المغاربة
  جاء نتيجة استهتار بعض المشاركين وانفجار جنازة المسارعي داخلي: الحكومة المقالة

  "اًغوغائي"وتعتبره " مؤتمر باريس"تنتقد خطاب عباس في " حماس"
 للسلطة" األمل األخير"مؤتمر المانحين يشكل : التسوية سبع سنوات" فرص" تمدد رايس

"سرايا القدس"ثمانية شهداء من
 .. فـي غـزة    بينهم القائد العـام   

  والفصائل تتوعد برد قاِس
  

 ٤ص ... 

 ١٨/١٢/٢٠٠٧٩٣٥الثالثاء

  

 . المبارك، تقبل اهللا طاعتكم وكل عام وأنتم بخيرضحىأيام عيد األ" فلسطين اليوم"تحتجب نشرة 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٣٥:         العدد                        ١٨/١٢/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥  ناالستيطاتجميد  والى مساعدة الفلسطينيينيدعو و" اإلنقالبيين"من باريس يهاجم عباس  .٢
 ٥  تصويت بالثقة على الخطة االقتصادية للحكومة ين كان بمثابةمؤتمر المانح: فياض .٣
 ٦  خطاب عباس في مؤتمر باريس ال يليق برئيس للشعب الفلسطيني: حكومة هنية .٤
 ٦ س باريس أما خالفاتنا فمحلها لي"إسرائيل"نقد عباس يجب أن يوجه إلى : البرغوثيمصطفى  .٥
 ٧  الرئاسة تدين استئناف الحفريات في باب المغاربة وتطالب بالتدخل لوقف تدمير هوية القدس .٦
 ٧  جاء نتيجة استهتار بعض المشاركين وانفجار جنازة المسارعي داخلي: الحكومة المقالة .٧
 ٨  "حماس" معتقالً من ٣١جهزة األمنية تقرر االفراج عن  األ:نابلس .٨
 ٨  الخالفات الفلسطينية تشل عمل السلطة القضائية بغزة: تحقيق .٩

    
    :المقاومة

 ٩   شهرا٢٨ً  بعد اعتقالهماوطفلها الرضيع" حماس"تفرج عن أسيرة من " إسرائيل" .١٠
 ٩   إلى مكان شاليط"إسرائيل"زلة لسان ترشد ": إسرائيلي"موقع  .١١
 ٩  دس للسم بالعسل ومؤامرة خطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني" مؤتمر باريس": "حماس" .١٢
١٠  "غوغائي"وتعتبره " مؤتمر باريس"ي تنتقد خطاب عباس ف" حماس" .١٣
١٠    المأسوية لسكان غزةاألوضاع ويحّملها مسؤولية "حماس"عبد الرحمن يهاجم  .١٤
١٠    تطالب مبارك بإنهاء أزمة العالقين الفلسطينيين"لجان المقاومة" .١٥
١١   سيرى االحتالل مقاومة دون تهديد ولدينا وسائل وتكتيكات فعالة: عبيدة أبو .١٦
١١  نجاحات وإخفاقات..  بذكرى انطالقتها"حماس: "تحقيق .١٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢  قرار إسرائيلي باستهداف مقرات ومؤسسات حماس في غزة .١٨
١٢  إسرائيل تقرر استئناف الحفريات في باب المغاربة .١٩
١٢   أمن اسرائيل شرط مسبق لسالم حقيقي : ليفني .٢٠
١٣   االقتصاد الفلسطيني أساسي لحل الدولتين: أولمرت .٢١
١٣   ٤٨ديختر يلّوح بنكبة أخرى لفلسطينيي  .٢٢
١٣  الوقود الروسي إليران لن ُيستخدم لألغراض السلمية: ليبرمان .٢٣
١٣   تقرير إيران يقسم المؤسسة األمنية: إسرائيل .٢٤
١٤   زال كبيراسرائيل تعيش الخوف من زل .٢٥
١٤   قانون يسمح بالحصول على معلومات اتصال الكتروني وهاتفي ألي مواطن:الكنيست .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٤   يرغبون بالهجرةقطاعاللضفة و في امن الفلسطينيين% ٢٧: استطالع .٢٧
١٥   بإيالء قضية أبنائهم األولوية خالل اعتصامهم االسبوعي ي األسرى يطالبونأهال .٢٨
١٥  يها التشديد عل بسببتراجع نسبة التبرعاتالفلسطينية تشكو الجمعيات الخيرية  .٢٩
١٥   غزةدية تفتقدهاببحبوحة اقتصا  االضحىعيدالضفة الغربية تقبل على : تحقيق .٣٠
١٦   يطالبون بحقهم بالعيش بإنسانية في لبناناقدو األوراق الثبوتية من الفلسطينيينف .٣١
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   :اقتصاد
١٦  االقتصاد الفلسطيني سيظل رهينة المساعدات : تقرير دولي .٣٢
   

   :صحة
 ١٧   شهيدا عقب استشهاد مريضة٤١ ى ال غزةارتفاع عدد شهداء حصار .٣٣
   

   : األردن
١٧  العاهل األردني يأمر بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى غزة .٣٤
   

   :عربي، إسالمي
١٧  للمستوطنات اإلسرائيليةفرص السالم تتالشي مع كل طوبة تضاف : موسى .٣٥
١٧  القاهرة تؤكد استمرار دعمها للفلسطينيين لتقليص اعتمادهم على إسرائيل .٣٦
١٨   مراقبون يحذرون من غزو إسرائيلي لسيناء .٣٧
١٨   ئيلحظر التعامل مع شركات تميل إلسرا: دمشق .٣٨
   

   :دولي
١٨   مليارات للسلطة الفلسطينية٧,٤المانحون في مؤتمر باريس يقدمون  .٣٩
١٩   معايير للتسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين٤: ساركوزي في مؤتمر باريس .٤٠
١٩   ة للسلط"األمل األخير"مؤتمر المانحين يشكل : تسوية سبع سنواتال" فرص" تمدد رايس .٤١
٢٠   للشرق االوسط" بداية جديدة"أنابوليس وباريس : بلير .٤٢
٢٠  األمم المتحدة وألمانيا تدعوان في مؤتمر باريس إلى دعم السلطة الفلسطينية .٤٣
٢٠  اللجنة الرباعية تنتقد توسيع المستوطنات في القدس .٤٤
٢٠  واشنطن تبحث مساعدة القاهرة على إقامة عائق ضد األنفاق .٤٥
٢١   البابا لن يزور إسرائيل قبل تحسن العالقات معها: الفاتيكان .٤٦
٢١   األمم المتحدة تحذر من انهيار القطاع الخاص في غزة .٤٧
٢١  صندوق االمم المتحدة للسكان يستأنف التعداد في غزة بعد العيد .٤٨
٢١  حملة نوبل يدعون للسالم بين اسرائيل والفلسطينيين .٤٩

   
    :تقرير
 ٢١  اسرائيل تواصل االستيطان في السلم كما في الحرب.. .تركيز كبير على القدس ومحيطها .٥٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  عالء أسعد الصفطاوي...  أخرى؟ةهل يكرر الرئيس أبو مازن أخطر خطايا اتفاق أوسلو مر .٥١
٢٦  عبد الباري عطوان...  لتصفية المقاومةمليارات .٥٢
٢٨  أحمد الحيلة... الخلل الفلسطيني وإنحراف التفاوض .٥٣
٣٠  حسين الرواشدة... حماس بعد عشرين عاما .٥٤
٣١  برهوم جرايسي... تراجع االنتماء إلسرائيل .٥٥
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 ٣٣  :كاريكاتير

***  
  
  والفصائل تتوعد برد قاِس .. في غزةبينهم القائد العام" سرايا القدس"ثمانية شهداء من  .١

استشهد القائد العام لـ سرايا القدس واثنان من مـساعديه فـي            : ١٨/١٢/٢٠٠٧ القدس العربي    ذكرت
وقال قيادي في السرايا إن االحتالل الصهيوني أقـدم          .الثنينغارة إسرائيلية استهدفتهم بغزة مساء امس ا      

علي اقتراف جريمة كبيرة باغتيال القائد العام للسرايا ماجد الحرازين واثنين من مـساعديه مـن قـادة                  
وتوعد القيادي بـ رد مزلزل وكبير       .من دون ان يذكر اسم الشخص الثالث       السرايا أحدهما جمال ضاهر   

  .قال كل الخيارات مفتوحة بما فيها داخل الكيان الصهيونيعلي هذه الجريمة، و
افادت مصادر فلسطينية ان الطائرات اطلقت      : دألفت حدا  عن ٢٠٠٧/ ١٨/١٢ ٤٨عرب  موقع وأضاف

عدد من الصواريخ باتجاه موقع تصنيع للصواريخ مما ادى الى استشهاد كريم الدحدوح احد كوادر وحدة                
اخر مجهول الهوية فيما اصيب ثالثة اخرون نقلوا على اثرهـا الـى             التصنيع الصاروخي في السرايا و    

   .واكدت حركة الجهاد االسالمي وسرايا القدس استشهاد قائد السرايا الحرازين .مستشفى الشفاء بغزة
 اغتالـت :  مراسليها مـن غـزة     حكمت يوسف وعال محمود   عن   ١٧/١٢/٢٠٠٧ وكالة سما    وأوردت

يلة امس ثالثة مقاومين من سرايا القـدس بعـد سـاعات مـن اغتيـال                طائرات االحتالل االسرائيلي ال   
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرة استطالع اسرائيلية اطلقت صاروخا واحدا صوب مجموعة             .الحرازين

   .من المقاومين من اعضاء السرايا في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة مما اسفر عن استشهادهم
اسرائيل ال مكان لها في فلسطين وان       "اهللا الشامي من قادة الجهاد االسالمي ان        من جهته قال الشيخ عبد      

المقاومين سيواصلون عملياتهم وان الموت لن يرهب مقاتلي الجهاد االسـالمي الـذين وهبـوا انفـسهم                 
على الكيان الغاصب ان يرحل من ارضنا وال مكان للطغاة القتلـة            "واضاف الشامي    ".واإلسالملفلسطين  

   ".لسطين مهما كانت التضحياتففي 
وأكد الشيخ خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد، أن اغتيال قادة الحركة وجناحها العسكري لن يفـت                 

هذا االسـتهداف   " وأضاف .في عضد سرايا القدس، وسيجعلها أكثر قوة وتصميميا على مواجهة األعداء          
لتفاف حول المقاومة وعدم العبث والـركض وراء        يزيدنا قوة والدم عادة يوحد شعبنا، وندعو الجميع لال        

  ".سراب المفاوضات
ان رد المقاومة الشعبية سيكون قاسيا علـى جريمـة          "من جهته قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية         

ان اللجـان والويـة     "واكد ابو مجاهـد      ".ابو مؤمن الحرازين  "اغتيال احد ابرز قادة المقاومة الفلسطينية       
لن االستنفار العام وان الساعات القادمة ستشهد تساقط الـصواريخ علـى المـدن والبلـدات                الناصر تع 
  ".االسرائيلية

القائد الحرازين يدفع ثمن ثباتـه ومحافظتـه        "من جهته قال ابو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام           
الى العلياء رغـم محـاوالت   على طريق المقاومة والجهاد وليس غريبا ان يرتقي مثل هذا الشهيد الكبير     

  ".التخويف والتركيع
يثبت ان  " ماجد الحرازين "ان اغتيال القائد الكبير     "وقال ابو علي الناطق باسم وحدات الشهيد نبيل مسعود          

مؤكدا ان الرد على جريمة اغتيـال       " الحل الوحيد هو المقاومة واالستشهاد وان ال خطوط حمر بعد االن          
  .عا وقاسيا وسريعاالقائد الشهيد سيكون موج

وهاتف اسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال قيادة حركة الجهاد وقدم لهم التعازي الحـارة فـي كوكبـة                  
ودعا هنية الدول العربيـة واالسـالمية       . الشهداء التي سقطت بفعل الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة        

  .ق الشعب الفلسطينيوخاصة الشقيقة مصر التدخل العاجل لوقف المجازر المفتوحة بح
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" سرايا القدس "بدورها وجهت حركة حماس إلى حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، وجهازها العسكري             
بتهنئة معطرة بمسك الشهادة والشهداء باستشهاد القائد العام لسرايا القدس ماجـد الحـرازين وإخوانـه                

هم بأسمى آيات الفخر واالعتزاز بارتقـاء       الشهداء اآلخرين من أبناء سرايا القدس، كما تقدمت من عائالت         
أبنائهم إلى العلياء، الذين رووا بدمهم الطاهر أرض فلسطين فداء لدينهم ووطنهم، متمنين الشفاء العاجـل            

ودعت حركة حماس في بيان لها فصائل المقاومة المجاهدة إلـى التوحـد ورص الـصفوف                . للجرحى
عاً في وجهة المؤامرة المبرمجة التي تقودها أعتى دول العـالم           وتعزيز الجبهة الداخلية، للوقوف سداً مني     

  . إجراماً وعربدة الستهداف أبناء شعبنا ومحاولة إذالله إلجباره التنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية
  
  االستيطانتجميد  والى مساعدة الفلسطينيينيدعو  و"اإلنقالبيين"من باريس يهاجم عباس  .٢

: وكـاالت ال  وعـن   بشير البكر  ،باريس نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٢/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    نشرت
 عباس في كلمته أمام مؤتمر باريس امس، بوضوح وصراحة ومن دون            الفلسطيني محمود تحدث الرئيس   

تبخرت بسرعة، ولم تصمد اكثـر مـن أسـبوع، ألن           " انابولس"مجامالت، وركز على حقيقة أن وعود       
ملية االستيطانية بسرعة غير آبهة بالتعهدات، وعلى أن المعيار الفعلي لعملية           عاودت إطالق الع  " إسرائيل"

بوقف االستيطان فورا، والبدء بخطوات عاجلـة       " إسرائيل"تسوية جادة من وجهة نظر العرب، هو التزام         
لم آت  "، قال عباس    "انقالب حماس "وبعد حديث مطّول عن الشأن الداخلي وما سماه         . لتفكيك المستوطنات 

ودعا إلى  ". ولن أخدع شعبي، وال أي شعب آخر      .. إلى هنا للبحث عن عمليات تجميلية ال تنهي االحتالل        
، باإلضافة إلى إعادة فتح المؤسسات المغلقة في القدس المحتلة          "البؤر العشوائية "تجميد االستيطان وإزالة    

 ولكن الذي منع القطاع من      الكارثة تقترب من قطاع غزة،    "وأكد ان   . ووقف بناء جدار الفصل العنصري    
بل اسـتمرار   ... االنهيار حتى اليوم ليس فقط المساعدات اإلنسانية التي تقدمها وكاالت دولية متخصصة           

". قيام حكومتنا في دفع الرواتب لما يقارب سبعة وسبعين ألف موظف يعملون في مختلـف القطاعـات                
تيالء علـى القـضاء والبلـديات والمؤسـسات         واالس... االنقالبيين بنشر األكاذيب في كل مكان     "واتهم  

وشدد على وجوب عـدم     ". الحكومية واللجوء إلى كل الوسائل لسلب ما يمكن سلبه من أموال المواطنين           
 على رقاب شعبنا، وال بد من العودة بعدها فورا إلى الـشعب عبـر إجـراء                 مسلطاسيف االنقالب   "بقاء  

  ."انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف دولي
دعـا  :  رندة تقي الدين وأرليت خـوري      ،باريس نقالً عن مراسليها في    ١٨/١٢/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  

الكارثـة التامـة فـي المنـاطق        "عباس في كلمته، األسرة الدولية الى مساعدة الفلسطينيين على تجنب           
  ". الفلسطينية
حمـل  :  عن الوكاالت   ونقالً محمد بلوط ،  باريس نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير  وأوردت  

اقتراحنـا أن نتـسلم     "، وقد رفضوا    "الكارثة التي تقترب من القطاع    "في غزة   " االنقالبيين"الرئيس عباس   
  ". المعابر في غزة لكي يستغلوها

 جدد الرئيس عباس رفضه الحوار مع حركة حماس مـن           :باريسمن   ١٨/١٢/٢٠٠٧البيان  وجاء في   
  ".  نقالب يجب أن ينتهي أوالً وقبل كل شيءإن اال"دون فرض شروط مسبقة، وقال 

الـرئيس   إلـى أن     وكـاالت  وعن ال  ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     ١٧/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عربولفت موقع   
  .قطاعالعباس شدد على أن مشروع اإلصالح والتنمية في األراضي الفلسطينية يشمل كال من الضفة و

  
  ة على الخطة االقتصادية للحكومةتصويت بالثق مؤتمر المانحين كان بمثابة: فياض .٣

سالم فياض رئيس الوزراء عن رضاه التام للنتائج        .اعرب د  :١٨/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية   نشرت  
التي اسفر عنها مؤتمر المانحين الذي عقد امس في باريس معربا في الوقت نفسه في حديث هاتفي مـع                   

ية الذي عقد امس ايضا على هامش اجتماع المانحين         القدس عن سعادته البالغة لتبني اجتماع اللجنة الرباع       
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موقفه بشأن تسليم ادارة معابر قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية كوسيلة النهاء الحصار الظـالم علـى                 
ان الرباعية تشجع االتصاالت بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية        "قطاع غزة، حيث جاء في بيان الرباعية        

اض بان تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في الجانب الفلسطيني من المعابر           لبحث افكار مثل اقتراح في    
وقال فيـاض ان مـؤتمر الـدول         .حتى تتحسن الحركة عليها وتشرف على عبور البضائع واالشخاص        

المانحة كان بمثابة تبني وتصويت بالثقة على الخطة االقتصادية واالصالحية للحكومة الفلـسطينية، وان              
 . جميعا اشادوا بالخطوات االصالحية للحكومةالمتحدثين
اشار البيان الختامي الى ان     : محمد بلوط ،  باريس نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير  وأوردت  
اكد على الدعم السياسي والمالي القوي المقدم الى حكومة الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم              "المؤتمر  

 فياض يتردد في كـل المـداخالت، دعمـا           سالم وكان اسم ". فلسطينيةفياض ورؤيتهما لمستقبل الدولة ال    
مـا   "قال فياضو. وإشادة، إلى حد جعل االلتباس ممكنا في تراتبية المسؤولية، ومن يقود الوفد الفلسطيني      

يمكننا قوله بكل تأكيد ان االقتصاد الفلسطيني لن ينتقل الى مرحلة اعلى ويحقق نموا ثابتا، من دون ازالة                  
لـم يحـصل علـى اي       "مشيرا الى انه    " يود وانهاء الحصار وخصوصا الحصار المفروض على غزة       الق

  . خالل لقائه ليفني في باريس امس االول" ضمانات بهذا الصدد
  
  خطاب عباس في مؤتمر باريس ال يليق برئيس للشعب الفلسطيني: هنيةحكومة  .٤

 حكومـة الطاهر النونو النـاطق باسـم       قال   :وكاالتنقالً عن ال   ١٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   نشرت  
 بها الرئيس   ى المقالة ان الحكومة الفلسطينية تدين وتستنكر التصريحات غير المسؤولة التي ادل           الفلسطينية

عباس في خطابه امام مؤتمر المانحين في باريس والتي تحدث فيها عن اوصاف مرفوضة ومـستهجنة                
اف في بيان ان الحكومة تعتبـر ان خطـاب الـسيد            واض .تجاه الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة      

الرئيس ال يليق برئيس لكل الشعب الفلسطيني وال ينم عن اي حرص علي الوحدة الوطنية وانهاء حالـة                  
  .االنقسام الراهنة واعادة اللحمة الداخلية

الـة  استهجنت الحكومـة المق    :وكاالتونقالً عن ال  غزة  من   ١٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 ألف موظف من موظفي القطاع، وإغراقه في الحـديث          ٧٧تلويح الرئيس عباس بفصل ووقف رواتب       "

عن الوضع الداخلي، فيما تجنب أي إدانة او رفض إلرهاب االحتالل وجرائمه في الضفة والقطاع وكأنها                
اومـة  أمر طبيعي في ظل تأكيده على تطبيق خارطة الطريق التي تنص صراحة على سحب سالح المق               

األهـداف  " طاهر النونو، في تصريح صـحافي، مـن           وحذر ".وتفكيك البنى التحتية للفصائل الفلسطينية    
الخبيثة التي تقف وراء بعض األموال المسيسة والتي ثمنها التنسيق األمني وضرب المقاومة واسـتمرار               

الحوار وتوفير الغطـاء    حال القطيعة واالنقسام داخل الساحة الفلسطينية وإجهاض كل محاوالت استئناف           
تكون الكارثة التي تحدث    " وحذر من أن      ".السياسي لجرائم االحتالل والجلوس في لقاءات تفاوضية عبثية       

عنها عباس في خطابه هي معلومات عن عملية عسكرية كبيرة تقوم بها قوات االحتالل ضـد الحكومـة              
  ".الفلسطينية والمقاومة في قطاع غزة

  
   أما خالفاتنا فمحلها ليس باريس "إسرائيل" عباس يجب أن يوجه إلى نقد: البرغوثيمصطفى  .٥

مصطفى البرغوثي أن االنتقادات الالذعـة التـي        .اعتبر سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية د      :رام اهللا 
ـ " حماس"ـوجهها الرئيس عباس في مستهل مؤتمر المانحين في باريس ل          تعكـس  " االنقالبيـين "ونعتها ب

 .األزمة الفلسطينية الداخلية وحجم الضغوط الدولية التي تمنع العودة إلى الحوار الـداخلي            بوضوح عمق   
ـ     ، "حمـاس "عن أسفه للهجوم الالذع الذي شنه عباس على         " قدس برس "وأعرب في تصريحات خاصة ل

أنا أرى أن النقد األساسي كان يجب أن يوجه إلى إسرائيل وإلى االجتياحات التـي تنفـذها ضـد                   "وقال  
الفلسطينيين أما خالفاتنا الداخلية فال أعتقد أن محلها كان في باريس بل يجب أن تبقى داخل بيتنا، حيـث                   
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يجب العمل على استعادة الوحدة الوطنية ألن استمرار االنقسام الداخلي يضعف الجميع بمن فيهم الرئيس               
  . نوعي في مسار المفاوضاتوقلل البرغوثي من أهمية مؤتمر المانحين في تحقيق اختراق ".عباس نفسه

   ١٧/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
  الرئاسة تدين استئناف الحفريات في باب المغاربة وتطالب بالتدخل لوقف تدمير هوية القدس .٦

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينـة قـرار الحكومـة              :  كفاح زبون  - رام اهللا 
ووصـف القـرار    . ]خـارج أسـوار الحـرم القدسـي       [ المغاربة االسرائيلية استئناف الحفريات في باب    

التخريب المتعمد ألعمال مؤتمر باريس، ورسالة سيئة للمجتمع الدولي ومؤسساته التي تنادت لـدعم              "بـ
قـرار  "واضـاف أن     "...عملية السالم في هذا المؤتمر، ولتأكيد مساندتها لمؤتمر انـابوليس وقراراتـه           

 إطار تهويد القدس العربية المحتلة، وتغيير معالمها وطابعها، ومحو هويتها           الحكومة االسرائيلية يأتي في   
وطالب ابو   ".١٧٠٠العربية واالسالمية االصيلة، من خالل السماح بتدمير أي آثار تعود إلى ما بعد عام               

راً ردينة المجتمعين في باريس لدعم عملية السالم، وبخاصة وزيرة الخارجية االميركية رايس التدخل فو             
لحمل حكومة تل ابيب على وقف أعمال الحفريات والعبث بمصير مدينة القدس، واالعتداء على آثارها،               
ومقدساتها، محذراً من ان مثل هذا العبث تسبب سابقاً في توقف عملية السالم، والمجازفة بأمن واستقرار                

  .المنطقة بأسرها، وهو ما يستدعي وقف هذه الحفريات قبل فوات االوان
 ١٨/١٢/٢٠٠٧شرق االوسط ال

  
  جاء نتيجة استهتار بعض المشاركين وانفجار جنازة المسارعي داخلي: المقالةالحكومة  .٧

 أكد يوسف الزهار مدير شرطة الحكومة المقالـة         :غزةمن   ١٧/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية    نشرت  
رعي كان انفجـارا داخليـا      بغزة أن االنفجار الذي اسفر عن مقتل ثالثة اشخاص في جنازة الشهيد المسا            

لقد قامت النيابة العامة بتعاون مع شـرطة  "وقال في مؤتمر صحفي عقده بغزة      .وليس من خارج الجنازة   
غزة بالتحقيق في مالبسات االنفجار الذي حدث في الجنازة حيث تم االستماع الـى بعـض المـصابين                  

على ان االنفجار كان داخليا ولـيس مـن         واهالي الشهداء وعدد من المشاركين في الجنازة الذين اكدوا          
واكد ان االنفجار الذي حدث في جنازة المسارعي جاء نتيجة استهتار واضح من بعض               ".خارج الجنازة 

   ".المشاركين من خالل القاء القنابل الصوتية على جموع الناس
القبض في بداية المهرجان    ان الشرطة الفلسطنية القت     " :قال ايهاب الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة      و

الذي اقامته حماس بذكرى انطالقتها العشرين على شخصين كان معهما قنبلتين يدويتين وذلك لتخريـب               
  ".المهرجان والعبث فيه

 إلـى أن أحـد       يوسـف الزهـار     أشار :غزةمن   ١٨/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
 كان يعتلي سطح سيارة اإلذاعة التي كانـت تـصاحب           المشاركين في الجنازة، والذي وصفه بالمستهتر،     

موضـحاً أن أربعـة أشـخاص كـانوا         . وأنواع أخـرى  " ميلز"الجنازة وكان بحوزته ثالثة قنابل يدوية       
متواجدين فوق سيارة اإلذاعة من بينهم حامل القنابل باإلضافة إلى الشهيدين معتز المسارعي ويوسف أبو             

ى أن النيابة أخذت إفادة الشاب الرابع تحت القسم، والذي أكـد أن المـتهم               ولفت الزهار االنتباه إل   . رياله
حاول إلقاء القنبلة وفتح أمان القنبلة، إال أنها سقطت منه وانفجرت فـوق سـطح               )  ح -ط  (والذي يدعى   

  . الباص، مما أدى إلى سقوط شهيدين من المتواجدين معه وإصابة العشرات من المشاركين في المسيرة
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  "حماس" معتقالً من ٣١جهزة األمنية تقرر االفراج عن  األ:لسناب .٨
 قررت االجهزة االمنية في محافظة نابلس مساء أمس اطالق سـراح            : رومل شحرور السويطي   -نابلس  
" الحياة الجديدة "جمال المحيسن في اتصال هاتفي مع       .وأكد محافظ نابلس د   .  معتقال من حركة حماس    ٣١

 . لمناسبة عيد االضحى المبارك٣١ عن المعتقلين الـأن االجهزة قررت االفراج
   ١٨/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  الخالفات الفلسطينية تشل عمل السلطة القضائية بغزة: تحقيق .٩

 السلك القضائي في غزة لم يسلم من حالة التجاذب السياسي والخالفات الداخلية بين              :أحمد فياض  -غزة  
 .مت األولى سيطرتها على قطاع غزة، والثانية على الضفة الغربية         ، بعد أن أحك   )فتح(و) حماس(حركتي  

فلم يقف حد الخالف عند قرارات القيادة في رام اهللا القاضية بوقف النيابة العامة وعمل الشرطة المدنيـة                  
في قطاع غزة، وقرار مجلس القضاء األعلى التابع للسلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ األحكام وبعدم جبايـة                

 بل تبعه تعيين الحكومة المقالة برئاسة هنية في غـزة  ،م القضائية، بعد استيالء حماس على القطاع الرسو
مؤخراً مجلسا أعلى للقضاء، مما عمق حدة اإلرباك في السلطة القضائية التي باتت أسيرة تنافر سياسـي                 

  .وجغرافي حاد
ي بيان مشترك الحكومة المقالـة إلـى        المنظمات الحقوقية الفلسطينية العاملة في غزة، دعت من جانبها ف         

التراجع فوراً عن قرارها الذي وصفته بغير القانوني باستيالئها على الجهاز القضائي المدني فـي غـزة           
  .وحملتها المسؤولية الكاملة عن المساس بالسلطة القضائية وتدميرها

ن قيام حكومة هنية بتشكيل     غير أن رئيس مجلس العدل األعلى بغزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي أكد أ            
واتهـم   .هذا المجلس جاء نتيجة مرحلة ضرورية تسود قطاع غزة عقب سيطرة حماس علـى القطـاع               

الحلبي في حديثه للجزيرة نت رئيس مجلس العدل األعلى في الـضفة والـسلطة الفلـسطينية وجهـات                  
 من أجل تنفيذ قرارات     ،التنفيذية بقيامهم بإدخال السلطة القضائية الفلسطينية تحت غطاء السلطة          ،سياسية

ووصف قرار مجلس العدل األعلى برام اهللا القاضي بمقاطعة المحاكم النظامية            .وغايات شخصية وحزبية  
وأكـد أن   .بغزة ألجل غير مسمى، ورفضه مجلس العدل األعلى المشكل في غزة، بـالمؤامرة الكبيـرة           

 داعيـاً إلـى     ،اوالت زجه في المعترك السياسي    القضاء الفلسطيني عانى طوال السنوات الماضية من مح       
 عن مجـرى وسـير القـضاء        ،ضرورة إقصاء جميع المناكفات السياسية الدائرة في الساحة الفلسطينية        

  . ألن في ذلك ضررا كبيرا للمصالح المدنية الفلسطينية والعمل المؤسساتي،الفلسطيني
عصام يونس بغزة أن هنالك خطرا كبيـرا        .دوفي هذا اإلطار يرى مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان          

 متخوفاً من انهيار كامـل لجميـع   ،بات يهدد مصالح مواطني القطاع نتيجة غياب القضاء وتعطل مرافقه 
ووصف الوضع الحالي الذي يعيشه القضاء الفلسطيني في قطـاع           .مكونات الحياة المدنية في قطاع غزة     

ال تمكن معالجة األسباب التي أوصلت الوضع القضائي إلـى          غزة بالصعب والمعقد جداً، مشيراً إلى أنه        
ومن شأن استمرار األزمة القضائية أن يتـسبب فـي           .هذا الحال قبل معالجة النتائج التي عطلت مرافقه       

غياب القانون وتعطيل مصالح المواطنين والدوائر الحكومية، مما يؤدي إلى سيادة قانون الغاب وعـودة               
وأشار الخالدي إلى أنه ال يحق       .أحمد الخالدي .ع، بحسب أستاذ القانون الدستوري د     االنفالت األمني للقطا  

لمجلس العدل برام اهللا أن يقرر تعليق القضاء بغزة، معتبراً أن القرار سابقة خطيرة تطال مرفقاً حيويـاً                  
ـ  ،وأضاف في حديث للجزيرة نت أن القرار أعطى المبرر للحكومة المقالة في غـزة              .ومستقال شكيل  لت

مجلس العدل األعلى في ظل الفراغ القضائي الحاصل نتيجة تعليق القضاء والمحاكم النظامية عن القيـام                
  .بدورها وظيفتها

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 
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   شهرا٢٨ً بعد اعتقالهما  وطفلها الرضيع"حماس" تفرج عن أسيرة من "إسرائيل" .١٠
أفرجـت سـلطات االحـتالل      : غـزة من  د  حامد جا  عن مراسلها  ١٨/١٢/٢٠٠٧ الغد االردنية    ذكرت

اإلسرائيلي عن األسيرة الفلسطينية سمر صبيح وطفلها براء الذي أنجبته داخل المعتقل بعد شـهر مـن                 
 .شمال قطـاع غـزة    " إيرز"الي غزة عبر معبر بيت حانون       "اعتقالها حيث وصلت صبيح وطفلها أمس       

يم جباليا الى تجربتها االعتقالية ومعاناتهـا       واشارت صبيح في مؤتمر صحافي عقدته قبالة منزلها في مخ         
 أسيرة  ٨٠وطفلها براء الذي يعد اصغر أسير فلسطيني في سجون االحتالل كما تطرقت الى معاناة نحو                

  .فلسطينية جراء ظروف اعتقالهن غير اإلنسانية
ـ                ا تهمـة   وطالبت صبيح الحكومة المقالة كونها اعتقلت على خلفية انتمائها لحركة حمـاس ونـسب إليه

المساعدة في عمليات فدائية ضد االحتالل بضرورة تفعيل الجهود الرامية لإلفراج عن االسرى والتمسك              
كورقة ضغط لالفراج عن االسرى الفلسطينيين المعتقلين في        " جلعاد شاليط "بالجندي اإلسرائيلي المأسور    

  .سجون االحتالل
س البرلمانية فتحي حماد ومحمد شهاب وعدد مـن         وكان في استقبال األسيرة صبح النائبان عن كتلة حما        

أنصار حماس وذويها حيث أكد كل من شهاب وحماد خالل المؤتمر المذكور ان الجنـدي اإلسـرائيلي                 
  .  شاليط لن يرى النور ما لم يتم اإلفراج عن االسرى

 كتائب"ح  دعت األسيرة المحررة سمر صبي     ":الخليج "-غزة   ١٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  
، بغية مبادلتهم باألسـرى الفلـسطينيين فـي سـجون           "اختطاف المزيد من الجنود الصهاينة    "الى  " القسام

وقالت سمر، التي كانت من نشطاء الكتلة اإلسالمية في غزة قبل زواجها من ابن عمهـا، إن                  . االحتالل
، ليقـضي حكمـاً     " على ناشطين  التستر"قوات االحتالل اعتقلت زوجها بعد يوم واحد من اعتقالها بتهمة           

 . شهور قبل إبعاده إلى القطاع٩إدراياً بالسجن 
  
   إلى مكان شاليط"إسرائيل"زلة لسان ترشد : "إسرائيلي"موقع  .١١

اإلسرائيلي على شبكة االنترنت إن زلة لـسان أسـامة          " عنيان مركزي "قال موقع   : ردينة فارس  -غزة  
 انطالقتها في غزة كشف خبـرا مهمـا عـن الجنـدي             خالل مهرجان " حماس"المزيني أحد قادة حركة     
وأضاف الموقع أن المزيني وهو أحـد        ".المحتجز لدى الحركة منذ عام ونصف     "اإلسرائيلي جلعاد شاليط    

في القطاع، قال في كلمة له بمهرجان انطالقة حماس أن شـاليط موجـود بمكـان                " حماس"قادة حركة   
.  يطلق سراح األسرى الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية       مجهول تحت األرض وأنه لم ير النور قبل أن        

وحسب الموقع فإن األجهزة األمنية اإلسرائيلية استشفت من تصريح المزيني أن شاليط محتجـز بمكـان                
مغلق تحت األرض، وأن سجانيه مسجونون معه وأنهم ال يخرجون من تحت األرض إال للحظات فقـط،                

 .كن بأي شكل تنفيذ عمليات إنقاذ بدون أن يؤدي إلى مقتلهوأن هذا المكان مهيأ لوضع ال يم
  ١٨/١٢/٢٠٠٧عكاظ 

  
   دس للسم بالعسل ومؤامرة خطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني"مؤتمر باريس": "حماس" .١٢

اعتبرت حركة حماس مؤتمر باريس بمثابة دس للـسم فـي العـسل              ١٧/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عربذكرت  
طيني وتحديداً على حق مقاومة المحتل اإلسرائيلي، وفيه حرف         ومؤامرة خطيرة على حقوق الشعب الفلس     

وأعلن فوزي برهوم الناطق باسـم       .للمسار الطبيعي للقضية الفلسطينية المتمثل في نيل حقوقه المشروعة        
حماس رفض حركته المطلق للمال السياسي المرتبط بأجندات أمريكية غربية تتدخل مباشرة في الـشأن               

 .ن أجل تعزيز انقساماته وتدمير خياره الديمقراطيالفلسطيني الداخلي م
رفضت حركة حماس دعوة الرئيس  :إيمان عبد المنعم عن ١٧/١٢/٢٠٠٧ إسالم أون الين وأضاف

وقال مشير المصري  الفرنسي ساركوزي، خالل مؤتمر باريس، بنشر قوات دولية على الحدود مع غزة،
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هذه الدعوة ليست إال نوع من االستعاضة : "شريعيالمتحدث الرسمي باسم الحركة وعضو المجلس الت
عن االحتالل اإلسرائيلي بقوات دولية تشكل احتالال جديدا لألراضي الفلسطينية وهو ما يهدد باستجالب 
 ."انتفاضة جديدة؛ لذلك ترفض حركة حماس نشر تلك القوات كما يرفضها جميع أفراد الشعب الفلسطيني

ما صدر عن الرئيس الفرنسي ": "نت.إلسالم أون الين"ة وأضاف المصري في تصريحات خاص
 ."تصريحات منحازة للعدو الصهيوني، وتهدف للقيام بدور الوكالة األمنية عنه

 
  "اًغوغائي" وتعتبره "مؤتمر باريس" تنتقد خطاب عباس في "حماس" .١٣

 هجـوم محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحمـاس،        أرجع  : دمشق ١٧/١٢/٢٠٠٧قدس برس  ذكرت
في خطابه أمام مؤتمر المـانحين فـي العاصـمة          ) ١٧/١٢ ()أمس (الرئيس محمود عباس اليوم االثنين    

االنقالبيين، إلى توتر عباس وفريقـه      "ورفضه الحوار مع من أسماهم بـ       " حماس"الفرنسية باريس على    
نظيمها لمهرجـان   للعالم في ذكرى تأسيسها العشرين وت     " حماس"من الرسالة السياسية القوية التي وجهتها       

سياسي حضره مئات األلوف من أنصارها تكذيبا لكل االدعاءات التي تحدثت عن تراجع في شعبيتها لدى              
خطاب عبـاس   " قدس برس "ووصف نزال في تصريحات خاصة لـ       . األوساط الفلسطينية، حسب تعبيره   

 اللغة أمام مـؤتمر     من المؤسف حقا أن يتحدث محمود عباس بهذه       "، وقال   "خطاب تصعيدي موتور  "بأنه  
المانحين الذي يفترض أنه اجتمع لدعم الشعب الفلسطيني، حيث أنه كلما ظننا أنه عاد إلى رشده واتزانه                 
فاجأنا بلغة يعود فيها إلى الخطاب التصعيدي الموتور غير العقالني، ومن المؤسف أنه في الوقت الوقت                

اب الحوار معهم نجده يمد يده للحوار مع أولمـرت          الذي يوجه فيه سهام النقد إلخوانه في الوطن ويقفل ب         
  ".وعصابته التي تقتل يوميا عشرات الفلسطينيين

 صالح  .دوصف الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية،        :غزة ١٨/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين    وأضافت
اريس بأنه  البردويل، خطاب الرئيس عباس في المؤتمر الدولي لألطراف المانحة للفلسطينيين المنعقد في ب            

، معتبرا إياه امتداداً لمؤتمر أنابوليس الذي عقد في الواليات المتحدة والذي يسعى إلـى               "خطاب غوغائي "
شـبكة  "البردويل في اتصال هاتفي مع      . وأضاف د  .تلبية االلتزامات الفلسطينية بموجب خارطة الطريق     

أحادية الجانب؛ فهي لم تمرر علـى       إن الخطط الفلسطينية المقدمة في المؤتمر هي خطط         :" فلسطين اآلن 
   ".مثل هذه الخطط يجب أن تمرر على المجلس التشريعي"، موضحاً أن "المؤسسات الرسمية

  
   المأسوية لسكان غزة األوضاعويحّملها مسؤولية " حماس"عبد الرحمن يهاجم  .١٤

ركـة حمـاس     ح ن، الناطق الرسمي باسم حركة فتح،     هاجم احمد عبد الرحم    :من وليد عوض   -رام اهللا   
ووصف عبد الرحمن ما يجري في       .امس وحملها مسؤولية االوضاع المأسوية التي يعيشها اهالي القطاع        

قطاع غزة بانه مأساة حقيقية علي المستوي االقتصادي والسياسي واالجتماعي بسبب سيطرة حماس علي              
الق صـواريخ محليـة   القطاع ونتيجة الحصار الذي تفرضه حكومة إسرائيل علي اهالي غزة بذريعة اط          

  .الصنع علي المستوطنات المجاورة للقطاع
  ١٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  تطالب مبارك بإنهاء أزمة العالقين الفلسطينيين " لجان المقاومة" .١٥

ناشدت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية الرئيس المصري حسني مبارك امس ضـرورة            :  د ب أ   -غزة  
اطنين الفلسطينيين على الجانب المصري من معبـر رفـح بمناسـبة عيـد              إنهاء أزمة العالقين من المو    

إن معانـاة   "وقال أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية في تصريح صحفي             . األضحى
العالقين على األرض المصرية واستمرارها ال يمكن أن يقبل بهـا الـرئيس المـصري وال الحكومـة                  

ي األبي وهم يرون أبناء فلسطين كالمشردين وهم ال يبعدون سـوى أمتـار              المصرية وال الشعب المصر   
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وأكـد  ". عن أماكن سكناهم يطالبون بالعودة إلى أهلهم خاصة ونحن في أجواء عيد األضـحى المبـارك             
  . الناطق أن هذا الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لن يطول ونهايته تقترب

  ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  سيرى االحتالل مقاومة دون تهديد ولدينا وسائل وتكتيكات فعالة : ةعبيد أبو .١٦

إن الجناح العسكري لن يهـدد      ":" كتائب القسام "قال أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم        : محمد الدلو  - غزة
وأضاف أبـو عبيـدة فـي حـديث          ".كثيراً إذا ما أقدم االحتالل على أي عملية عسكرية برية أو جوية           

سيرى العدو مقاومتنا دون أن يسمع التهديد ونعد العدة لذلك، ولـدينا وسـائل وتكتيكـات                :" "فلسطين"لـ
  ".ستكون ذات فاعلية

  ١٨/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  نجاحات وإخفاقات.. بذكرى انطالقتها" حماس": تحقيق .١٧

اتخذت حركة حماس حين انطلقت منذ عشرين عاما مـن المقاومـة            :  عوض الرجوب  - الضفة الغربية 
  .خيارا إستراتيجيا في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، ونجحت بذلك في تشكيل قاعدة شعبية واسعة

ورغم حفاظ الحركة على تماسكها طوال العقدين الماضيين، تحدث محللون للجزيرة نت عـن محطـات                
 خلـق   إخفاق مرت بها من أبرزها المحاولة المبكرة للمواءمة بين السلطة والمقاومة وعدم تمكنهـا مـن               

  .امتداد لها بين الحركات اإلسالمية العربية
  ثبات وتحديات

 كـان ثباتهـا     -كما يراه الباحث إبراهيم أبو الهيجا الخبير بشؤون حركة حماس         -النجاح األبرز لحماس    
  .على مواقفها السياسية ومبادئها التي وضعتها لنفسها رغم تعرضها للكثير من المغريات والتحديات

 نجحت في تطوير المقاومة الفلسطينية وأثبت أنها اللغة الوحيدة التي يمكن التحدث بها              ويضيف أيضا أنها  
كما أثبتت فشل معادلة التسوية، وتمكنت من حشد تأييد جماهيري لفكرتها تُرجمت عمليـا              . مع االحتالل 

  .بفوزها في االنتخابات التشريعية ووصولها للسلطة
مواءمة بين الثبات على المواقف والمرونة في العالقـة مـع           ويوضح أبو الهيجا أن حماس تمكنت من ال       

الواقع السياسي الفلسطيني رغم أنها ال زالت تحت االختبار، مستشهدا بإنجاز اتفاقي القاهرة ومكة ووثيقة               
  .الوفاق الوطني إضافة لتمكنها من إقامة عالقات إيجابية مع النظام اإلقليمي والعربي

ح الباحث الفلسطيني أن أبرزها المحاولة المبكرة للمواءمة بين المقاومـة           أما عن إخفاقات حماس، فأوض    
وحصاد السلطة حيث لم تتمكن من ترجمة الرصيد الشعبي والسياسي الذي حصلت عليه باالنتخابات في               

وذكر أبو الهيجا من اإلخفاقـات أيـضا         .أداء أكثر إنجازا على مستوى المقاومة أو على مستوى السلطة         
حماس من االمتداد إلى خارج فلسطين على مستوى الحركة اإلسالمية المقابلة بالوطن العربي،             عدم تمكن   

وأشار الباحث أخيرا إلى     .سيما أن فكرتها ال تقوم على البعد الفلسطيني فقط وإنما العربي واإلسالمي معا            
 الحـصاد الـشعبي     التعجل فـي مـسألة    "التي رأى أن أحد أسبابها كان       " التورط في التفاصيل الداخلية   "

تجربتها في غزة ال زالت تثيـر مـشاكل         "موضحا أن   " وترجمته لمعطيات سياسية في الواقع الفلسطيني     
وخلص إلى أن حماس أصبحت رقما ال يمكن تجاوزه في المعادلة الفلـسطينية، معتبـرا أن                 ".وتساؤالت

  .نجاحاتها أكبر بكثير من خسارتها جراء مشاركتها السياسية في السلطة
  مستقبل المقاومة

من جهته يرى المحلل السياسي عادل سمارة أن حماس التي نجحت إلى حد معين في تجـاوز الموقـف                   
الكالسيكي لإلخوان المسلمين بمشاركتها في المقاومة، عادت مرة ثانية إلى الفكر اإلصالحي الذي تتبنـاه       

  .بات التي أجريت تحت مظلة أوسلوجماعة اإلخوان حين حاولت أن تقطف ثمار هذه المقاومة في االنتخا
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لم تطور رؤية اجتماعية ليبرالية أو تقدمية، وبقيـت         "ويأخذ سمارة على حماس أنها رغم موقفها الكفاحي         
  ".على المسألة الكفاحية وحدها وهذه ال تحل مشكلة اجتماعية

ين حماس، هذا صراع    ال أعتقد أن هذا يمكن أن يد      : أما فيما يتعلق بالصراع بين حماس وفتح فقال الرجل        
وحول مستقبل حماس قال سمارة إنه مرتبط ليس فقط          ".وإذا كانت هناك إدانة فهي مشتركة     "بين طرفين   

ببنيتها الداخلية وتوجهاتها بقدر ما هو مرتبط بطبيعة الصراع بالمنطقة والوطن العربـي، موضـحا أن                
  "تماسك جبهة المقاومة يحدد تماسك وقوة ومستقبل الحركة"

   ١٥/١٢/٢٠٠٧يرة نت الجز
  
  قرار إسرائيلي باستهداف مقرات ومؤسسات حماس في غزة .١٨

أمس، النقاب عن أن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية أولمـرت          " يديعوت أحرنوت "كشفت صحيفة    :الناصرة
ووزير دفاعه إيهود باراك، سمحا للجيش االسرائيلي بتوجيه ضربات عسكرية لمقرات ومؤسسات تابعة             

وحسب الصحيفة، فإن أولمرت وباراك وافقا على طلب الجـيش لقـصف             . قطاع غزة  لحركة حماس في  
مقرا لحماس، في كل مرة يصاب فيها أحد المباني في إسرائيل بقذيفة فلسطينية، وأن أولمـرت وبـاراك                  

، تشمل سجال في جميع المباني والمؤسسات التابعة للحركة في          "بنك أهداف "وقعا على قائمة ما يسمى بـ       
ويذكر في هذا المجال أن جميع التقارير العسكرية واالستخباراتية اإلسرائيلية، تؤكد أن عناصر              .عالقطا

  .حماس ال يشاركون في عمليات إطالق القذائف الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه مواقع إسرائيلية
  ١٨/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  إسرائيل تقرر استئناف الحفريات في باب المغاربة .١٩

قرر مجلس الوزراء االسـرائيلي اسـتئناف       : حسن مواسي  -  أحمد رمضان  - رام اهللا    -المحتلة  القدس  
الحفريات في باب المغاربة المحاذي للحرم القدسي الشريف وإنجازها في أسرع وقت ممكن مـا يتـيح                 

امـس، أن القـرار     " هـآرتس "وذكرت صحيفة    .استكمال مشروع بناء جسر علوي جديد لزوار الحرم       
يلي يكلف سلطة اآلثار بإزالة جميع الموجودات غير األثرية في موقع بناء الجسر مـن منطلـق                 االسرائ

وفسرت هذه الصيغة على أنها إجازة حكومية بإزالـة         . صيانة االعتبارات األمنية واالجتماعية والتجميلية    
  .١٧٠٠جميع الموجودات العائدة إلى الحقبة العثمانية فيما بعد عام 

  ١٨/١٢/٢٠٠٧المستقبل 
  
  أمن اسرائيل شرط مسبق لسالم حقيقي: ليفني .٢٠

 شددت ليفني في باريس امس على ان تعزيز امن اسرائيل شـرط مـسبق لـسالم                 :)وكاالت( –باريس  
واعلنت ليفني خالل افتتاح مؤتمر الجهات المانحـة         .حقيقي شانه شان تحسين ظروف حياة الفلسطينيين      

ال . حسن الوضع االقتصادي واالمني من االن     تلسالم علينا ان    لتحريك عملية ا  " وفدا   ٩٠الذي يشارك فيه    
ضرورة "وشددت على  ".يمكن التوصل الى سالم حقيقي اذا لم نوفر على االرض الظروف المناسبة لنموه            

وفي رد على الفلسطينيين الـذين يطـالبون برفـع           ".تحسين االقتصاد وامن االشخاص في الوقت نفسه      
 قالت ليفني   ،لحياة اليومية لسكان االراضي المحتلة وتنشيط االقتصاد المحلي       الحواجز العسكرية لتسهيل ا   

نريد وضع حد للعراقيل التي تعيق      "واضافت   ".ال ترغب في السيطرة على حياة الفلسطينيين      "ان اسرائيل   
سرائيل ال نريد ان تتمثل ا    . االقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية ولسنا نرغب في مراقبة حياة الفلسطينيين         

لكننا نعلم ان بذل كافة الجهود لتحسين نوعيـة         "وتابعت   ".لدى الفلسطينيين في صورة جندي على حاجز      
وذكرت ليفنـي مـن      ".الحياة يعني ايضا بذل كافة الجهود النهاء المخاطر الناجمة عن االرهاب والعنف           
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ا من مصلحة اسرائيل قيـام       من مصلحة الفلسطينيين توفير االمن السرائيل كم       ، السالم ىاجل التوصل ال  
  . مضيفة ان تل ابيب ملتزمة بقيام دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء،"الدولة الفلسطينية

  ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  االقتصاد الفلسطيني أساسي لحل الدولتين: أولمرت .٢١

توصل الى تسوية   اعلن اولمرت امس ان االقتصاد الفلسطيني القوي اساسي لل        ) ا ف ب  ( –القدس المحتلة   
 وذلك في اشارة الى مؤتمر باريس للجهات المانحة لتوفير دعم مالي            ،تقوم على دولتين تتجاوران بسالم    

النهوض " ان ،المجتمعين في البرلمان  " كاديما"وقال اولمرت امام اعضاء حزبه       .للدولة الفلسطينية العتيدة  
الغالبية الكبرى التي تريـد ان      "واضاف ان    ".همباالقتصاد الفلسطيني اساسي للتوصل الى فصل بيننا وبين       

ننفصل عن الفلسطينيين من مصلحتها طبعا ان ترى دولة فلسطينية مستقرة قادرة على االكتفـاء الـذاتي                 
  ".اقتصاديا وضمان مكافحة فاعلة لالرهاب

  ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

  ٤٨ديختر يلّوح بنكبة أخرى لفلسطينيي  .٢٢
الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر، أن من يبكي النكبـة الفلـسطينية عـام             رأى وزير األمن    : )يو بي آي  (

 عن الرئيس الـسابق لجهـاز     " يديعوت أحرونوت "ونقل موقع    .، ستحل به نكبة في نهاية المطاف      ١٩٤٨
من يجلـس سـنة     "والوزير الحالي قوله، أثناء افتتاح فرع حزب كديما في مدينة شفاعمرو، إن             " الشاباك"

إن " يديعوت"وقالت   ".لنكبة، عليه ألّا يستغرب أنه حقيقة في نهاية المطاف ستحل به نكبة           بعد سنة ويبكي ا   
أقوال ديختر جاءت على أثر رفض قيادة األقلية العربية أخيراً المشاركة في احتفاالت الذكرى الـسنوية                

اطنين عـرب   من يتحدث عن نقل مـو     "وختم ديختر أن     .الستين لقيام إسرائيل التي ستجري العام المقبل      
          ويعرف أنه يقول هراء في إشارة إلى تصريحات     "إسرائيليين إلى أراضي السلطة الفلسطينية يقول هراء ،

  .لوزير التهديدات االستراتيجية أفيغدور ليبرمان
  ١٨/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  الوقود الروسي إليران لن ُيستخدم لألغراض السلمية: ليبرمان .٢٣

ن إعالن إيران أنها ستواصل عمليات تخصيب اليورانيوم رغم قيـام           رأى ليبرمان، أمس أ   : يحيى دبوق 
وقـال   .روسيا بتسليمها وقوداً نووياً لمفاعل بوشهر، دليل على أنها تسعى الى حيـازة القنبلـة الذريـة                

ما من شك في أن مواصلتهم تخصيب اليورانيوم حتى بعد الحصول على الوقود             "ليبرمان، أمام الكنيست،    
لـيس  "وأضاف إنه    ".يا، يعني أن هذا الوقود لن يستخدم ألغراض إنتاج الطاقة السلمية          النووي من روس  

ورأى ليبرمان أن انتقال     ".هناك أي تفسير لتخصيب اليورانيوم عدا عن الرغبة في حيازة السالح النووي           
ما شـدد   وفي. إيران من المسار النووي السلمي إلى العسكري يستغرق أشهراً فقط إذا قررت طهران ذلك             

  .مواصلة اإليرانيين حالياً للمسار المدني ال يمكن أن يطمئننا"على أن 
  ١٨/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  تقرير إيران يقسم المؤسسة األمنية: إسرائيل .٢٤

انتقد مسؤولون في المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية الطريقة التي يدير بها الموسـاد اإلسـرائيلي               
 مع أجهزة االستخبارات األميركية في ما يتعلق بالتقرير االستخباراتي حـول         ورئيسه مئير داغان الحوار   

ـ    . إيران بن كسبيت عـن بعـض هـؤالء المـسؤولين قـولهم إن             " معاريف"ونقل المراسل السياسي ل
، موضحاً أن ذلك يعبر عن الخالف الـداخلي فـي المؤسـسة             "الموضوع يديره الرجال غير المناسبين    "
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ألزمة مع أجهزة االستخبارات األميركية، منذ أن نشر التقرير األميركي الذي أظهـر    األمنية حول إدارة ا   
ذكرت أن وفداً مـن شـعبة       " معاريف"وكانت    ٢٠٠٣.أن إيران جمدت برنامجها النووي العسكري عام      

االستخبارات العسكرية توجه إلى الواليات المتحدة، لبحث هذا التقريـر ونتـائج بحـث االسـتخبارات                
  . يلية، التي تتناقض في جوانب منها مع التقديرات األميركيةاإلسرائ

  ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير    
  
  اسرائيل تعيش الخوف من زلزال كبير .٢٥

خـالل االعـوام    "تعيش اسرائيل الخوف من زلزال كبير يعتبر الخبراء انه وشيك           :  ا ف ب   -تل ابيب   
بروفسور يافيم غيترمان من دائرة رصـد       وقال ال  . وذلك بعد سلسلة من الهزات االرضية اخيرا       ،"المقبلة

يمكننا التأكيد انه سيقع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر           "الزالزل في معهد اللد الجيوفيزيائي      
 فان  ،استنادا الى االحصاءات  " مالحظا انه    ،"قد يحصل غدا او بعد اعوام     "واضاف   ".خالل االعوام المقبلة  

  ".  المنطقة كل ثمانين عامازلزاال بقوة ست درجات قد يقع في
  ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   قانون يسمح بالحصول على معلومات اتصال الكتروني وهاتفي ألي مواطن:الكنيست .٢٦

 أعضاء، وهـم    ٥ عضو كنيست، مقابل معارضة      ٣٥بالقراءة الثانية والثالثة، وبأغلبية      صادقت الكنيست 
 أعـضاء مـن   ٣ي الديمقراطي، باإلضـافة إلـى   جمال زحالقة وواصل طه من التجمع الوطن   .النائبان د 

ميرتس، على قانون يسمح للشرطة واألجهزة األمنية وجهات تحقيق أخرى بالحصول علـى معلومـات               
ويمكن لألجهزة األمنيـة،     .اتصال ألكتروني وهاتفي ألي مواطن تعتبره الشرطة مشبوها بمخالفات أمنية         

ت االتصال الخطي والخليوي، باإلضافة إلى مزودي       وفق هذا القانون، الحصول على معلومات من شركا       
خدمات اإلنترنت، بشأن التوقيت والمكان والجهاز واسم وهوية الشخص الذي يستعمل وسيلة االتـصال              

تجدر اإلشارة إلى أنه مـن المعـروف أن          .، وكذلك المعلومات المتوفرة حول الطرف الثاني      )المستخدم(
وتستطيع الشرطة،  .  االتصال يشمل معطيات منذ سنوات طويلة      بنك المعلومات الموجود بحوزة شركات    

وفق هذا القانون، على سبيل المثال، أن تحصل على معطيات حول مكالمات جرت في ساعة معينة قبـل   
 سنوات، باإلضافة إلى المكان الذي جرى منه االتصال، وكذلك األمر بالنسبة لمستخدمي اإلنترنـت               ١٠

  .وأي اتصال ألكتروني
  ١٧/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  قطاع يرغبون بالهجرة اللضفة وفي ا من الفلسطينيين% ٢٧: استطالع .٢٧

 للرأي أجراه المركز الفلسطيني     ااستطالعأن   :ا.ب.دنقال عن    ١٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
 سكان الضفة الغربية وقطاع     من% ٢٧ن نحو    أ رام اهللا نشر أمس، كشف     في   للبحوث السياسية والمسحية  

% ٥ن  أأوضح   فيما   .نهم يسعون للهجرة  أنهم لم يعودوا يستطيعون تحمل الظروف الحالية و       أ يقولون   غزة
وصفوا تلـك  % ٨ ، مقابلمن المستطلعة آراؤهم أعطوا تقييماً إيجابياً للظروف االقتصادية في قطاع غزة  

ياً للظروف االقتصادية   منهم تقييماً إيجاب  % ٤٧وفي الوقت نفسه، أبدى     . الظروف بأنها جيدة أو جيدة جداً     
كشف االستطالع ان شعبية     إلى ذلك    .بأنها جيدة أو جيدة جداً    % ٣١في حين وصفها     ،في الضفة الغربية  

 حيث تبين   .حماس قد تراجعت بسبب ما اعتبر أنه أداء سيئ في السلطة والحظر الدولي المفروض عليها              
 فقط من الفلـسطينيين سيـصوتون لمـصلحة         %٣١أجريت االنتخابات التشريعية مجدداً، فإن      أنه إذا ما    

أن فـرص إقامـة دولـة       % ٦٥ يعتقـد    ومن جهة أخرى  .  لحركة فتح  سيصوتون% ٤٩ الحركة، مقابل 
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فلسطينية خالل األعوام الخمسة المقبلة ضئيلة أو غير موجودة، على الرغم من إعـادة اطـالق عمليـة                  
  .السالم خالل مؤتمر أنابولس

عبـاس  محمـود    أن   أظهـر ستطالع  الاأن  : الضفة الغربية  من   ١٧/١٢/٢٠٠٧ رويترز   وذكرت وكالة 
 . في المئة لصالح عباس٣٧ الى ٥٦ بنسبة ،سيهزم اسماعيل هنية اذا أجريت االنتخابات االن

لو جـرت االنتخابـات     أن االستطالع قد بين أنه       :رام اهللا من   ١٨/١٢/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وأضافت
، مقابـل   %٦٣علـى   سيحصل   البرغوثي   فإنوإسماعيل هنية فقط،    وكان التنافس بين مروان البرغوثي      

بقاء إسماعيل هنية على رأس عمله كرئيس للـوزراء فـي           % ٤٢يوافق  من جهة أخرى    و .هنيةل% ٣٢
 بقاء  ونعارضي% ٤٠ مقابل   يوافقون% ٥١أما سالم فياض فإن     .  يرفضون ذلك  %٥٢، مقابل   قطاع غزة 

خطوة حماس العسكرية التي أقدمت عليها في       % ٧٤عارض  وعلى صعيد آخر فقد     .  في منصبها  تهحكوم
بالرغم من التقييم السلبي العام لألوضاع في قطاع غزة مقابـل            و %.٢١ قطاع غزة، فيما أيدها في ذلك     

 بأن األمن والسالمة الشخـصية      ونشعري م أنه ونقوليقطاع  المن سكان   % ٥٢ فإن   ،األوضاع في الضفة  
ـ ذلك أن ونقوليمن سكان الضفة الغربية     % ٤٤ المقابل فإن ، وفي    متوفرة هم وألفراد اسر  مله  م متوفر له

 .هموألسر
  
   بإيالء قضية أبنائهم األولوية خالل اعتصامهم االسبوعي  يطالبوناألسرىأهالي  .٢٨

مثل االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى أمس مناسبة للمطالبـة بـإيالء قـضية             :  ميسرة شعبان  -غزة  
طلق أو. يجري الفلسطينيون مفاوضات مع االسرائيليين حول قضايا الوضع النهائي         فيما   ،ابنائهم االولوية 

تواجد األسرى المحررين من الدفعة األخيرة في قاعة اللجنة الدولية للـصليب األحمـر بمدينـة غـزة،                
الهتافات مطـالبين بـاإلفراج عـن كـل         إلى   همالحماسة لدى األهالي المعتصمين الذين بادروا مع دخول       

 حيث تم   ،هالي عن قلقهم البالغ تجاه استمرار منعهم من زيارة أبنائهم         االأعرب   كما   . والمعتقلين األسرى
تعليق الزيارات منذ السادس من حزيران  الماضي، تحت ذرائع اسرائيلية إضافة إلى عرقلـة مـصلحة                 

  .السجون إيصال األموال المخصصة لألسرى عن طريق الكانتينات
  ١٨/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  يها التشديد عل بسببتراجع نسبة التبرعاتالفلسطينية تشكو  الخيرية الجمعيات .٢٩

لمناسبة عيد  وجه مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين         : عوض الرجوب  -الضفة الغربية   
، كما ناشد أهل الخير بعدم نسيان فقراء الشعب الفلسطيني         .نداء لرفع الحصار عن الفلسطينيين    االضحى  

عدد من القائمين    وفي هذا السياق، أكد      . التي يعيشونها بسبب الحصار    خاصة في ظل حالة العوز والفقر     
 تراجعت نسبة التبرعات المتدفقـة مـن        هم،نه مع استمرار التشديد على جمعيات     أعلى الجمعيات الخيرية    

  .ع السنوات السابقةمقارنة م% ٨٠الخارج إلى أدنى مستوياتها هذا العام حيث انخفضت إلى أكثر من 
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
   غزةببحبوحة اقتصادية تفتقدها  االضحىعيدالضفة الغربية تقبل على : تحقيق .٣٠

،  العيـد  يعيش معظم الفلسطينيين هذه االيام حالة من االنشغال بـشراء اضـحية            : وليد عوض  -رام اهللا   
دة منـذ تـشكيل سـالم فيـاض حكومـة           وخاصة في الضفة الغربية التي باتت تشهد حالة اقتصادية جي         

ـ      ١٠٠ تأمين رواتب اكثر من      تاستطاع،  فلسطينية  دفـع جـزء مـن       ى الف موظف حكومي اضافة ال
رواتـب  ال دفـع    ى السلطة جراء عدم مقدرة الحكومة العاشرة عل       ىمتأخرات الموظفين التي تراكمت عل    

 اسرائيل لعشرات االالف من      سماح ىضافة ال إ ذلك،وفي ظل    .نتيجة الحصار الدولي الذي فرض عليها     
 شراء  ىليها للعمل بات الكثير من الفلسطينيين بالضفة الغربية قادرين هذا العام عل           إالفلسطينيين بالدخول   
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الوقت تشهد  نفس  وفي   . دوالر امريكي  ٣٠٠ - ٢٠٠ يتراوح ما بين     الذي هارغم ارتفاع سعر   ضحيةالا
 ٤٨ وصول اهالي االراضي الفلسطينية المحتلة عام        هانعشأسواق الضفة حالة اقتصادية وشرائية نشطة،       أ

 وانخفاض التشدد االسرائيلي في السماح لهم بالـدخول         ،اليها بسبب تحسن االوضاع االمنية بعض الشيء      
دفع الحصار  ، حيث    اقتصادية صعبة جدا   ا يشهد اهالي قطاع غزة اوضاع     المقابلوفي   .الراضي السلطة 

قالـت مـصادر    في سياق آخر،    و .ضحية بكمية بسيطة من اللحم المجمد     والفقر اهالي غزة الستبدال اال    
ن البضاعة المعروضة فيها هي بـضاعة       أ ىضافة ال إسواق غزة تشهد حالة من الركود       أن  أمس  أمحلية  
ـ إرجع مختصون اقتصاديون، ما تشهده اسواق غزة من ركود اقتـصادي            أو .سعارها باهظة وأقديمة    ىل

الحصار اإلسرائيلي، وانتشار البطالة والفقر المدقع في صفوف المـواطنين،     عدة اسباب يقف في مقدمتها      
 ومما تجدر االشارة إليه في هذا الـسياق،    .وتسلم الموظفين رواتبهم قبل موعد العيد بأكثر من عشرة ايام         

كمـا   ،ن اكثر من نصف سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر         أ ىاالرقام الرسمية الفلسطينية تشير ال    أن  
  .عاطلة عن العملهي  االقل من اليد العاملة ىعل % ٤٥ن أ

  ١٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي  
  

   يطالبون بحقهم بالعيش بإنسانية  في لبنان األوراق الثبوتية من الفلسطينيينفاقدو .٣١
نظمت اللجـنة األهلية الفلسطينية لفاقـدي األوراق الثبوتـيه اعتصاما حاشـدا          :  محمد صالح  - صيدا 

 طالبحيث  .  جنوبي لبنان  مخيم عين الحلوة  في   مقر االتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية       أمس، أمام 
جل أ بحقوقهم اإلنسانية واالعتراف بشخصيتهم القانونية ومنحهم االوراق الثبوتية الالزمة من            المشاركون

رابطـة الفلـسطينية    وأكد رئـيس ال   . ن يتمكنوا وعائالتهم وأبنائهم من عيش حياتهم العادية بشكل كريم         أ
عصام الحلبي أن عدد فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان يتجاوز اآلالف من الفلـسطينيين              ) راجع(لالجئين  

 االعتـراف بحقهـم     أنمشددا علـى    ،  ١٩٦٧ الذين ينتمون إلى مناطق فلسطينية تهجروا منها اثر حرب        
لية واالنسانية وفي المقدمة منها االعالن      بشخصية قانونية ليس منة من احد بل هو حق كفلته القوانين الدو           

  .    العالمي لحقوق االنسان
  ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  االقتصاد الفلسطيني سيظل رهينة المساعدات: تقرير دولي .٣٢

االستثمار في اإلصالح االقتـصادي     "ذكر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا تحت عنوان         : إيالف من دبي  
تصاد الفلسطيني سيبقى معتمداً على المساعدات خـالل المـستقبل القريـب            ، أن االق  "والتنمية الفلسطينية 

وجاء فـي تقريـر     . كانون األول / ديسمبر ١٧بالرغم من مؤتمر الدول المانحة الذي بدأ في باريس يوم           
حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤالً ستبقى هناك حاجة للمـساعدات علـى المـدى               "البنك الدولي أنه    

حتى وإن توفر التمويل الكامل ولكن لم يحدث أي تساهل فـي سياسـات        "ضح التقرير أنه    وأو". المتوسط
وإذا لم يتم الحصول علـى المـساعدات المطلوبـة           ...اإلغالق، فإن نسبة النمو ستبقى سلبية إلى حد ما        

  . سينخفض الدخل أكثر وسيؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر المرتفعة أصالً
، التي طُـورت تحـت      ٢٠١٠-٢٠٠٨بير بالخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية      وقد نوه التقرير بشكل ك    

إشراف رئيس الوزراء سالم فياض ليتم تقديمها للمانحين، مشيراً إلى أنها قادرة على تحقيق االسـتقرار                
كما أشار البنك إلى عدم إهمال الخطة لقطاع غزة، الواقع حالياً تحت سيطرة حماس، واعتبـاره                . المالي
وأضـاف التقريـر أن المـساعدات       . ءاً ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية ومن االقتصاد الفلسطيني        جز

وأكد البنـك علـى أن      ". تخفف من تأثير اإلغالقات على سكان غزة      "اإلنسانية لقطاع غزة استطاعت أن      
  ". مقتصرة على المساعدات اإلنسانية فقط"غزة ال يجب أن تبقى 

  ١٧/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 
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   شهيدا عقب استشهاد مريضة٤١ ى ال غزةارتفاع عدد شهداء حصار .٣٣

أعلنت مصادر طبّية فلسطينية عن وفاة مريضة من بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة بعد معاناة من : غزة
قطاع لتلقّي العالج الالزم في ال بسبب منعها من ِقبل سلطات االحتالل االسرائيلي من مغادرة ،فشل كلوي
  . مواطنا٤١ يرتفع عدد الشهداء من المرضى جّراء الحصار منذ عّدة أشهر إلى هاستشهادوبا .الخارج

  ١٨/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
   األردني يأمر بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى غزة العاهل .٣٤

أمر العاهل األردني عبداهللا الثاني، أمس، بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة لقطاع غزة : ب.ف.أ
مواجهة النقص الحاصل في عدد من المواد األساسية خصوصاً الغذائية "مساعدة الشعب الفلسطيني على ل

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي األردني عن عبدالسالم العبادي أمين عام الهيئة الخيرية ". والطبية
تم بالتنسيق مع مركز إرسال المساعدات التي تزيد قيمتها على نصف مليون دوالر، سي"الهاشمية، أن 

  ".      إدارة األزمات في القوات المسلحة األردنية وجهات فلسطينية مختصة
  ١٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  فرص السالم تتالشي مع كل طوبة تضاف للمستوطنات اإلسرائيلية: موسى .٣٥

ل بتحمل مسئوليتها طالب االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اسرائي:  مراسل األهرام-باريس 
, وأستنكر موسى، في كلمته أمس، أمام مؤتمر باريس للمانحين. ازاء عملية السالم باالفعال ال باالقوال

 بعد ،اعالن السلطات االسرائيلية عن مناقصة لبناء مستوطنات في االراضي الفلسطينية المحتلة بالقدس
واكد ان امال السالم بين . وقف بناء المستوطناتايام قليلة من اعالن التزامها خالل مؤتمر انابوليس ب

الفلسطينيين واالسرائيليين تتالشى مع كل طوبة تضاف للمستوطنات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية 
 عائقا وحاجزا التي تضعها اسرائيل في االراضي المحتلة أمام حركة ٦٥٣كما أكد أن الـ. المحتلة

 ،ومن ناحية أخرى.  تعوق اي تقدم ممكن لالقتصاد الفلسطينيخدمات،فراد والبضائع واالموال والاال
 ٧٠٠ مليار دوالرا بواقع٤،٦٧ وحتى اآلن٢٠٠٠أعلن موسى ان الجانب العربي قدم للفلسطينيين منذ عام

واشار الى انه رغم كل المساعدات العربية والدولية التي يتلقاها الفلسطينيون اال أن . مليون دوالر سنويا
  .هم المعيشية تظل سيئة للغاية وصعبة نتيجة الممارسات االسرائيلية على ارض الواقعأوضاع

  ١٨/١٢/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
   تؤكد استمرار دعمها للفلسطينيين لتقليص اعتمادهم على إسرائيلالقاهرة .٣٦

، أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس:  عمر عبد الرازق ويسري محمد-القاهرة، كرم أبوسالم 
القاهرة سوف تستمر في تقديم كافة أشكال المساعدات للسلطة والشعب الفلسطيني وتوسيع برامج التدريب 

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، . في كافة القطاعات ارتباطا ببناء قدرات الدولة الفلسطينية
ربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة يجرى حاليا االنتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بتنفيذ مشروع لل"

بتمويل من البنك االسالمي للتنمية لتقليص اعتماد القطاع على إسرائيل في مجال الخدمات والذي تمت 
الموافقة عليه من الناحية السياسية فضال عن إمكانية استخدام موانئ ومطارات مصر مستقبال كمنفذ 

 .لمرور الصادرات والواردات الفلسطينية
  ١٨/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ٩٣٥:         العدد                        ١٨/١٢/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

   يحذرون من غزو إسرائيلي لسيناء مراقبون .٣٧
حذر العديد من المراقبين وقيادات حزبية من قيام إسرائيل بإعادة احتالل شبه جزيرة سيناء مرة : القاهرة

جديدة، وذلك من خالل قيام العديد من رجال األعمال اإلسرائيليين بشراء مساحات أراض شاسعة هناك، 
وقال مجدي أحمد حسين أمين حزب العمل المجمد، إن إسرائيل تقوم .  خالل وسطاء مصريين وعربمن

وأشار إلى أن الغزو هذه المرة . بالفعل بوضع خطط سرية منذ أعوام لضمان الهيمنة على سيناء مجدداً
م وفي ذات السياق، أبدى أعضاء مجلس الشورى مخاوفهم من األحال. يتم بالمال وليس بالسالح

اإلسرائيلية باالستيالء على سيناء مرة أخرى، مؤكدين أن سيناء تحتاج الهتمام غير عادي لمواجهة 
األطماع اإلسرائيلية، والوقوف في وجه هجمة األجانب الشرسة لشراء األراضي بسيناء لصالح أسماء 

النتفاع لمدة يهودية، إال أن الحكومة تنبهت لذلك وأصدرت قراراً بتملك األراضي من خالل حق ا
 الذي أكد ،وقد فتح هذا الملف محمد خميس فريد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى. محدودة

وندد ضياء الدين داوود رئيس حزب الناصري بقيام . ضرورة تضافر جميع الجهود لتنمية سيناء
األراضي في سيناء دون الحكومة بفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين األجانب والعرب المتالك 

 مما يؤدي في نهاية األمر إلى تعريض أمن سيناء وحدود مصر االستراتيجية للخطر ،التدقيق في هوياتهم
من جانبه أكد محمد وجيه زعيم األغلبية بمجلس الشورى إن مواجهة األطماع الخارجية في . الشديد

ع استراتيجية واضحة المعالم لتوطين البشر وقال علينا أن نض. سيناء لن يوقفها إال زرع سيناء بالبشر
  . وال بد من حدوث تواصل من خالل مشروع قومي متكامل لسيناء،هناك

  ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  حظر التعامل مع شركات تميل إلسرائيل : دمشق .٣٨

، أمس، إن وزارة االقتصاد السورية حظرت التعامل مع عدد من "تشرين"ذكرت صحيفة  :وكاالت
وأوضحت الصحيفة أن الوزارة حظرت . المية، منها شركات أميركية وألمانية وهولنديةالشركات الع

ميولها "االميركية بسبب تجاوزها تطبيق مبدأ اإلنذار بحقها لـ" ميريلنش"التجارة والتعامل مع شركة 
ة األم ، باعتبارها الشرك٦٩األلمانية، وفروعها الـ" غلونزا"كما حظرت التعامل مع شركة ". الصهيونية

" جيو تكنولوجي ليمتد"البريطانية المحظور التعامل معها سابقا، ومع شركة " كونتير داكتسبلك"لشركة 
  .فرع إسرائيلي مملوك لها بالكاملالهولندية، لوجود 

  ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
   مليارات للسلطة الفلسطينية٧,٤ في مؤتمر باريس يقدمون المانحون .٣٩

مؤتمر المانحين لقيـام الدولـة      " دولة وهيئة دولية، خالل      ٨٧تعهدت  :  ا ف ب، اب، رويترز     -باريس  
 مليارات دوالر للـسلطة الفلـسطينية       ٧,٤، الذي عقد في باريس امس، بمساعدات تصل الى          "الفلسطينية

وفي اآلتي  .  مليارات دوالر كان الفلسطينيون قد طالبوا بها       ٥,٦على مدى ثالث سنوات، وهو مبلغ يفوق        
  : ات المالية التي أعلنت األطراف المانحة تقديمها في المؤتمرالئحة بالتعهد

   مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ٣٠٠:  فرنسا-
   ٢٠٠٨ مليون دوالر خالل العام ٥٥٥:  الواليات المتحدة-
  على مدى ثالث سنوات )  مليون دوالر٤٨٩( مليون جنيه استرليني ٢٤٣:  بريطانيا-
  على مدى ثالث سنوات )  مليون دوالر٢٨٧ ( مليون يورو٢٠٠:  ألمانيا-
   ٢٠٠٨في العام )  مليون دوالر٦٣١( مليون يورو ٤٤٠:  المفوضية األوروبية-
   مليون دوالر إضافية في شباط ٥٠سيطلب من مجلس إدارته :  البنك الدولي-
   ماليين دوالر ١٠:  روسيا-
   مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ٣٦٠:  اسبانيا-



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ٩٣٥:         العدد                        ١٨/١٢/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

   مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ٥٠٠: ودية السع-
   مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ٣٠٠:  اإلمارات-
   مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ٣٠٠:  الكويت-
   مليون دوالر على مدى خمس سنوات ٣٠٠:  كندا-
   مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ٣٠٠:  السويد-
   ٢٠٠٨لعام  مليون دوالر في ا٤٥:  استراليا-
   مليون دوالر على مدى ثالث سنوات ٤٢٠:  النروج-
   مليون دوالر ١٥٠:  اليابان-
  .  ماليين دوالر١٠:  الجزائر-

  ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
   معايير للتسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين٤:  في مؤتمر باريسساركوزي .٤٠

لها ف        ١٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت   ًال عن مراس دعـا  :  بشير البكـر، وكـاالت     باريس، ينق
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، في خطابه أمام الدول المانحة في مؤتمر بـاريس أمـس، الجانـب                 

بأنه حان  " اإلسرائيليين"وخاطب  . الفلسطيني إلى الشروع باإلصالحات ومواجهة المشكلة األمنية بتصميم       
واعتبـر  . مكين شعب بكاملـه مـن اسـتعادة كرامتـه         ، وت ١٩٦٧الوقت إلنهاء االحتالل الذي بدأ سنة       

ساركوزي ان لقاء انابولس حدد أفقا سياسيا يتمثل في السعي معا من أجل إنشاء دولة فلسطينية مـستقلة                  
واألمر المهـم   . ٢٠٠٨، قبل نهاية عام     "إسرائيل"وديمقراطية وقابلة للحياة، تعيش بسالم وأمن إلى جانب         

نسي نجاح المساعي السلمية بسقف زمني محدد هو اقل مـن سـنة، بـل               هنا هو ليس ربط الرئيس الفر     
معايير التسوية  .. لسنا بحاجة الختراع كل شيء من جديد      "ضرورة أخذ عامل ضيق الوقت في االعتبار        

  ".قرارات األمم المتحدة، ومبدأ األرض مقابل السالم، وخريطة الطريق، والمبادرة العربية: معروفة
لها في      ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير  وأوردت   ساركوزي على  الرئيس  قال  :  محمد بلوط  ،باريس نقًال عن مراس

المؤتمرين بذل ما عليهم، من دعم مالي فوري لسكان الضفة، وغزة أيضا، واستتباب حريـة الحركـة                 "
نشر قوة دولية في الوقت المناسب وعند       "اقترح ساركوزي   و. "لألفراد والسلع، لبناء دولة فلسطينية حديثة     

  . " الظروف المالئمة لمساندة اجهزة االمن الفلسطينيةتوافر
  
   للسلطة"األمل األخير"مؤتمر المانحين يشكل : التسوية سبع سنوات" فرص" تمدد رايس .٤١

قالـت وزيـرة الخاجيـة    : وكـاالت وال ،بـاريس  نقًال عن مراسلها في ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور  نشرت  
مشاركا في مؤتمر المانحين في العاصـمة الفرنـسية         األمريكية كوندوليزا رايس، امام نحو تسعين وفدا        

وهذا المؤتمر يشكل االمـل االخيـر للحكومـة         . السلطة الفلسطينية تعاني ازمة مالية خطيرة     "امس، ان   
نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا للسلطة الفلـسطينية عبـر عـروض            "واضافت  ". الفلسطينية لتفادي االفالس  
  . مساعدة فعلية وملموسة

حيوية السلطة الفلسطينية ونجاح الفلسطينيين هما في مصلحة جميع من يريدون السالم            "يس ان   واكدت را 
اذا كان  "وتابعت  . ، اي اسرائيل والدولة الفلسطينية    "واالمن وحال للشرق االوسط يقوم على مبدأ الدولتين       

  ".على المجتمع الدولي ان يفي بوعوده لدعم هذه االهداف، فينبغي ان يقوم بذلك االن
منحت كوندوليزا رايس، ما     :الوكاالتنقالً عن   و باريس من   ١٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 في الشرق األوسط سبع سنوات كسقف زمني جديد حملته كلمتها أمام مؤتمر المانحين في               "السالم"أسمته  
. "ن سـبعة أعـوام    أمام المجتمع الدولي فرصة طيبة لتحقيق السالم في غضو        "باريس، أمس، وقالت إن     

  . دشن مفاوضات جديدة وتم خالله االتفاق على تنفيذ خارطة الطريق"أنابولس"وأضافت أن لقاء 
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   للشرق االوسط "بداية جديدة" وباريس أنابوليس: بلير .٤٢

قال ممثل اللجنة الرباعية الى الشرق االوسط توني بلير إن مؤتمر أنـابوليس             :  د ب أ، أ ف ب      -باريس  
للـشرق االوسـط    " بدايـة جديـدة   " الدول المانحة، الذي عقد امس في باريس، يمـثالن           للسالم ومؤتمر 

، إن مـؤتمر    ٨٦واضاف امام ممثلي الدول المشاركة في مؤتمرالمانحين والبـالغ عـددهم            . المضطرب
وتابع إن برنامج االصالح والتنميـة الـذي        ". لم يحل االزمة ولكنه بدأ عملية ذات إطار زمني        "أنابوليس  

أول خطة شـاملة إلعـادة   " رئيس حكومة تسيير االعمال الفلسطينية سالم فياض في المؤتمر، يمثل      قدمه
  بناء الدولة الفلسطينية

  ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
   وألمانيا تدعوان في مؤتمر باريس إلى دعم السلطة الفلسطينيةالمتحدةاألمم  .٤٣

 في مؤتمر بـاريس أمـس، ان الفلـسطينيين          أكد االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون، أمام المانحين         
ودعـا  . بحاجة االن الى تضافر الجهود الدولية النقاذهم من الوضع االنساني الصعب الذي يعيشون فيـه         

مون الى دعم السلطة الفلسطينية حتى تكون قادرة على توفير الخدمات االساسية لشعبها، مطالبا المانحين               
والصحة وقطاعات اخرى اساسية وان يكونوا ملتزمين باسـتثماراتهم         بانجاز استثمارات في مجال التعليم      

وعبر االمين العام لالمم    .  شهرا قادمة لمساعدة المناخ الجديد الذي بدأ يظهر في االونة االخيرة           ٣٦خالل
المتحدة عن قلقه من الظروف السيئة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مضيفا أن حصول سـكان                 

ولفت مـون   . دمات االساسية مثل الصحة والماء والكهرباء اصبحت صعبة يوما تلو االخر          غزة على الخ  
من سكان غزة يستفيدون من الدعم الغذائي الذي تقدمه االمم المتحدة مما يـستوجب دعـم                % ٨٠الى ان 

فـي  . جهود المنظمة الدولية في هذا الصدد للمساعدة في انهاء االزمة التي يعيشها سكان هـذا القطـاع                
غضون ذلك، أعلنت ألمانيا أن المساعدات المالية ودعم االقتصاد الفلسطيني، ليسا بديال عن إيجاد حـل                

 اإلسرائيلي، كما طالبت إسرائيل بالتوقف عن بناء المـستوطنات وإزالـة            –سياسي للصراع الفلسطيني    
مانية الفلسطينيين إلى   الحواجز التي تعوق نمو االقتصاد الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، دعت الحكومة األل           

 .توحيد صفوفهم مرة أخري
  ١٨/١٢/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
   الرباعية تنتقد توسيع المستوطنات في القدساللجنة .٤٤

 "هار حومـاه  "انتقدت اللجنة الرباعية قرار اسرائيل بناء وحدات سكنية في مستوطنة           : وكاالت –باريس  
من ناحية اخـرى    . ا القرار وما تنطوي عليه من افعال      جبل ابو غنيم جنوبي القدس معربة عن قلقها لهذ        

حثت اللجنة اسرائيل على تجميد اعمال البناء في المستوطنات وازالة النقاط االستيطانية العشوائية داعية              
واستنكرت اللجنـة اسـتمرار اطـالق       . اسرائيل الى اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية        

. "التحـريض واالرهـاب   " قطاع غزة على اسرائيل وطالبت الفلسطينيين بوقف         القذائف الصاروخية من  
ودعا ممثلو اللجنة الرباعية اسرائيل ايضا الى تسهيل الدخول والخروج الى ومن االراضي الفلـسطينية               

  .النجاح برنامج االصالحات االقتصادية الذي قدمه رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض في باريس
  ١٨/١٢/٢٠٠٧لسطينية القدس الف

  
  واشنطن تبحث مساعدة القاهرة على إقامة عائق ضد األنفاق .٤٥

 اإلسرائيلية، أمس، أن الواليات المتحدة تدرس مساعدة مصر على إقامة عـائق             "هآرتس"ذكرت صحيفة   
وبحسب المصدر نفسه،   . ضد األنفاق التي يهّرب من خاللها السالح الى قطاع غزة، عند محور فيالدلفي            
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ل اإلدارة األميركية قريباً الى سيناء مجموعة ضباط هندسة، ومهندسين من وزارة الدفاع إلجـراء               سترس
  . فحص أولي للموضوع

  ١٨/١٢/٢٠٠٧األخبار 
  
  البابا لن يزور إسرائيل قبل تحسن العالقات معها : الفاتيكان .٤٦

ـ  "يتوق"أعلن الفاتيكان أمس، أن البابا بندكت السادس عشر         : ا ف ب، رويترز    ى زيـارة األراضـي      إل
 الجارية بينهما، حول المسائل الماليـة  "إشارات ايجابية في المفاوضات   "المقدسة، لكنه ينتظر من إسرائيل      

وأِسـف  . والضريبية ومسألة إصدار تأشيرات للقساوسة األجانب، وخصوصا للمنتمين إلى دول عربيـة           
يو لعدم إحراز تقدم في المفاوضـات مـع         أمين سر مجمع الكنائس الشرقية المونسنيور انطونيو ماريا فيل        

، فيمـا اعتبـر حـارس األراضـي     "ليس باألمر السهل "إسرائيل، واصفاً التعامل مع الدولة العبرية بأنه        
حصول كاهن عربي على تأشيرة لزيارة األراضي المقدسـة مـن           "المقدسة األب بيارباتيستا بيتساباال أن      

  .  يين هناك المسيح"معاناة"، متحدثاً عن "المستحيالت
  ١٨/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
   المتحدة تحذر من انهيار القطاع الخاص في غزة األمم .٤٧

حذر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أمس في تقرير يعرض نتائج تحقيق اجري هاتفيـا علـى                : ب.ف.أ
القطاع الخاص في غزة على وشك االنهيار من دون أمل في النهوض مجددا             " شركة في غزة، أن      ٣١٩
ويلفت التقرير إلى انـه فـي حـال رفعـت           ". ا لم يرفع الحصار الصارم المفروض على قطاع غزة        إذ
   ".فسوف يظل في وسع القسم األكبر من القطاع الخاص النهوض سريعا"اإلغالق على الفور " إسرائيل"

  ١٨/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  عيدصندوق االمم المتحدة للسكان يستأنف التعداد في غزة بعد ال .٤٨

كشفت مصادر رسمية، في صندوق االمم المتحدة للسكان، عن التوصل الـى            :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
اتفاق مع حركة حماس والحكومة المقالة يقضي باستئناف التعداد السكاني في غـزة بعـد عطلـة عيـد                   

  .االضحى المبارك دون اية عوائق وعقبات
   ١٨/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  ن للسالم بين اسرائيل والفلسطينيين نوبل يدعوحملة .٤٩

 شخصية تحمل جائزة نوبل ونحو مئة من النواب االوروبيين عريـضة            ٦٩وقعت  .: ب. ف. أ -باريس  
دعوا فيها الى مواصلة عملية السالم في الشرق االوسط، وذلك لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لمـساعدة                

  .الفلسطينيين االثنين في باريس
  ١٧/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

 
  اسرائيل تواصل االستيطان في السلم كما في الحرب... تركيز كبير على القدس ومحيطها .٥٠

، كان هذا الشعار الذي اطلقه مجلس المستوطنات فـي          "اسكنوا في قلب االرض   ":  محمد يونس  –رام اهللا   
 اكبر مساحة    بهدف تشجيع اليهود على االستيالء على      ١٩٩٣األراضي الفلسطينية عقب اتفاق اوسلو عام       

  .ممكنة من االرض الفلسطينية قبل التوصل الى اتفاق سالم نهائي
ومع انتهاء الفترة االنتقالية التي حددها االتفاق بخمس سنوات، كان عدد المستوطنين قد تضاعف ومعـه                

وعنـدما توصـل الـرئيس      . عدد الوحدات السكنية ومساحات االراضي التي يسيطر عليها المستوطنون        
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مع رئيس الوزراء االسرائيلي السابق بنيامين      " واي بالنتيشن "ي الراحل ياسر عرفات الى اتفاق       الفلسطين
نتانياهو، أطلق وزير الخارجية في حينه آرئيل شارون الذي شارك في التوصل الـى االتفـاق، شـعاره           

ـ . ، وهو يقصد تالل الضفة الغربية     "اصعدوا الى التالل  : "الشهير الموجه الى المستوطين    دى وصـول   ول
حيث وقِّع االتفاق، خاطـب المـستوطنين       " واي بالنتيشن "شارون الى مطار تل أبيب قادما من مزرعة         

  .، اي للفلسطينيين"ما نسيطر عليه اليوم سيكون لنا، وما ال نسيطر عليه سيكون لهم: "قائال
هـود اولمـرت تطبيـق      وبعد ايام قليلة من مؤتمر انابوليس الذي قبل فيه رئيس الحكومة االسرائيلية اي            

التي تنص على وقف النشاط االستيطاني، بما فيه النمو الطبيعـي،           " خريطة الطريق "المرحلة األولى من    
المقامة " هارحوما" وحدة سكنية جديدة في مستوطنة       ٣٠٠أعلنت حكومته عن عطاء جديد لبناء اكثر من         

وبرر المتحدثون باسم الحكومة القرار     . على اراضي جبل ابو غنيم الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم          
  .قائلين ان هذا البناء يقام في القدس، عاصمة اسرائيل، وليس في االراضي الفلسطينية

 -ويقول الخبير في شؤون االستيطان خليل التفكجي الذي شارك في جميـع المفاوضـات الفلـسطينية                 
ى فرض الحقائق على االرض لتـستخدمها       اسرائيل تتبع سياسة تقوم عل    : "االسرائيلية في شأن االستيطان   

في جميع المراحل كانـت المفاوضـات محركـا         : "واضاف". مبررا في عدم التوصل الى اتفاق سياسي      
  ".اضافيا للنشاط االستيطاني

 آالف  ١٠٥ عندما وقِّع اتفاق اوسلو، يبلـغ        ١٩٩٣وكان عدد المستوطنين في الضفة من دون القدس عام          
ـ    مستوطن، لكن هذا العدد    : وقال التفكجي .  ألف مستوطن  ٢٨٠ الماضية الى    ١٤ ارتفع خالل السنوات ال

 بـؤرة   ١١٦ ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة، واقامت         ٤٠لقد اضافت اسرائيل منذ اتفاق اوسلو نحو        "
  ".استيطانية

بعـد  ويرى الفلسطينيون في قرار الحكومة االسرائيلية اقامة حي جديد في مستوطنة جبل ابو غنيم فقـط                 
ايام قليلة من مؤتمر انابوليس خطوة استباقية للمفاوضات التي اتفق الجانبان على اطالقهـا بعـد عـودة                  

  .وفدي الطرفين من المؤتمر
اسرائيل ماضية في تنفيذ مشروعها االستيطاني في القدس، وكل ما تفعله المفاوضات هو             : "وقال التفكجي 

  ".تسريع تنفيذ هذا المشروع
ئيلي المعلن في القدس هو ضم التجمعات االستيطانية في المدينة ومحيطها التي يعـيش              والمشروع االسرا 

 ألف مستوطن، وإخراج بعض األحياء العربية المكتظة من المدينة، وإعطاؤهـا للفلـسطينيين              ١٨٥فيها  
  .إلقامة عاصمتهم عليها

ينيون بإعادتهـا لهـم      والتي يطالب الفلـسط    ١٩٦٧ويضم غالف مدينة القدس الشرقية التي احتلت عام         
وتضم ثماني مستوطنات، وكتلـة     " معاليه ادوميم "كتلة  : ليقيموا عليها عاصمتهم، ثالث كتل استيطانية هي      

  . مستوطنة١٤وتضم " غوش عتصيون"وتضم خمس مستوطنات، وكتلة " غفعات زئيف"
 المـستوطنين،    في المئة مـن    ٧٥وهذه الكتل جزء من اربع كتل استيطانية كبرى في الضفة يعيش فيها             

والكتل هي كل مـن     ". تبادل أراض "وتعلن اسرائيل انها ستضمها في اي حل سياسي قادم عبر ما تسميه             
الواقعة جنوب غرب نابلس وتضم عشر مستوطنات كبيرة، بينها مدينـة اسـتيطانية هـي               " ارئيل"كتلة  

" اللطـرون "جنين، وكتلـة    الواقعة قرب الخط االخضر شمال الضفة قرب مدينة         " ريحان"، وكتلة   "ارئيل"
  .التي تضم مستوطنات القدس وبيت لحم" غوش عتصيون"وسط الضفة، وكتلة 

وشارفت اسرائيل على االنتهاء من بناء جدار طويل يفصل تلك الكتل االستيطانية ومحيط واسـع مـن                 
  .االراضي حولها يساوي نحو عشرة في المئة من مساحة الضفة، عن باقي اراضي الضفة

اسرائيل أقامـت الجـدار مـن أجـل ضـم           : "سق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار جمال جمعة      ويقول من 
وفي كل مرة نشهد فيها مفاوضات، تسرع اسرائيل من البناء االسيتطاني بهـدف             : "، مضيفا "المستوطنات

  ".خلق حقائق جديدة على االرض
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اة الحـدود مـع االردن، وتمـارس        وثمة كتلة استيطانية خامسة تقع على امتداد اراضي االغوار بمحاذ         
 في المئة من اراضي الضفة، لكنها       ٢٨مقامة على   (اسرائيل في هذه الكتلة االستيطانية الكبيرة بأراضيها        

، نشاطا استيطانيا اقتصاديا، اذ تقيم شركات       )صغيرة بعدد مستوطنيها اذ تضم خمسة آالف مستوطن فقط        
  .اسرائيلية مشاريع زراعية كبرى

 في المئة مـن اراضـي       ١،٦ء االستيطاني في الكتل االستيطانية االربع على مساحة تساوي          ويمتد البنا 
 في المئة من اراضي الـضفة       ٨ و ٦الفلسطينية، لكن الحكومات االسرائيلية المتعاقبة طالبت بضم ما بين          

  .التي تحيط هذه المستوطنات
 فـي  ٢،٣اهنة لقبول تبادل أراض بنـسبة  اما الفلسطينيون، فأبدوا استعدادت في المفاوضات السابقة والر  

ويتوقع الفلسطينيون ان تستخدم اسرائيل الحقائق االستيطانية الكبيـرة القائمـة علـى             . المئة من الضفة  
حول ) االسرائيليين(عندما كنا نتفاوض معهم     : "وقال تفكجي . االرض في رفض مطالبهم االنسحاب منها     
اننا ال نستطيع ان نزيل كل هذا الواقع        : ستوطنات القائمة قائلين  المستوطنات، كانوا يقدمون لنا خرائط للم     

ودأب القادة االسرائيليون على تبرير مطلبهم ضم الكتل االستيطانية بالحاجـة الـى             ". االسيتطاني الضخم 
  .تجميع المستوطنات وسكانها في كتلة استيطانية واحدة بعيدة عن التجمعات الفلسطينية

 االسرائيلية التي استؤنفت اخيراً بعد نحو       -االبرز امام المفاوضات الفلسطينية     ويشكل االستيطان الملف    
فموافقة اسرائيل على إزالة المتسوطنات واعادة كامل االراضي المحتلـة عـام   . سبع سنوات من التوقف   

  للفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلة عليها، ستفتح الطريق امام مصالحة ومساومة تاريخيـة بـين              ١٩٦٧
وبقاء هذا االستيطان حتى بشكله الحالي القائم على تجميع المستوطنين فـي كتـل اسـتيطانية                . الجانبين

ضخمة تسيطر على مساحات واسعة من اراضي الضفة وتفصل بين مناطق الشمال والوسط والجنـوب،               
امة دولـة   االمر واضح، االستيطان يمنع اق    : "وقال تفكجي . سيعيق اي فرصة للتوصل الى تسوية سياسية      

  ".فلسطينية متصلة
  ١٨/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
   أخرى؟ةهل يكرر الرئيس أبو مازن أخطر خطايا اتفاق أوسلو مر .٥١

  عالء أسعد الصفطاوي
، بالتحديد منذ توقيع اتفاق أوسلو الذي قاد التفاوض علـى       ..اريخ الفلسطيني قليال الى الوراء    بالرجوع بالت 

 عواصم غربيه متعدده كان أهمها العاصمه أوسلو ووقعه هـو           بنوده السيئه سرا الرئيس عباس نفسه في      
 يدرك  ١٩٩٣بنفسه نيابه عن الطرف الفلسطيني أمام ساحه البيت األبيض األمريكي في سبتمبر من العام               

، فقـد   ..المتفحص المحايد لهذا االتفاق كم كان مجحفا ومأساويا بحق الفلسطينيين في كثير من جوانبـه              
و على قيام الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي بخطوات تبادليه متدرجـه ومتزامنـه            نصت بنود اتفاق اوسل   

، كان أهم هذه الخطوات اعـاده تموضـع القـوات           .."إعاده بناء الثقه بين الطرفين      " تندرج تحت حجه    
يه االحتالليه االسرائيليه من مواقعها داخل المدن الفلسطينيه الى مواقع خارج هذه المدن والمناطق الـسكن              

المكتظه الى مواقع جديده حددها االتفاق في مقابل قيام الفلسطينيين بخطوات ملموسه النهاء انتفاضـتهم                
والسماح بدخول قوات فتح ومنظمه التحرير الفلسطينيه وقياداتها وكوادرها من الخـارج السـتالم هـذه                

المره حقهم في اقامه سلطه ذاتيه      المناطق وإدارتها حسب بنود االتفاق والذي أقر بدوره للفلسطينيين ألول           
على تكون واليتها ابتداء على منـاطق       " بالسلطه الفلسطينيه "منتخبه الداره شئونهم الحياتيه سماها االتفاق       

وهو ما حدث فعال رغم العثرات الكثيره       ..قطاع غزه وأريحا ثم تمتد الحقا الى غالبيه مدن الضفه الغربيه          
  ..األرض والتي ال مجال هنا لالسهاب في الحديث عنهاالتي اعترضت تنفيذ االتفاق على 

من المفيد أن أذكر هنا أن مشكله قوى المعارضه والمقاومه الفلسطينيه التي برزت مـع قيـاده منظمـه                   
التحرير عقب توقيع اتفاق اوسلو لم تكن حقيقه في قيامها بالتفاوض مع العدو التاريخي للشعب الفلسطيني                
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فمسأله التفاوض مع العدو بحد ذاتها يمكن إن نلـتمس لهـا الكثيـر مـن                 .."ئيل  اسرا"ولألمه العربيه     
المبررات واألعذار خاصه أن الرسول محمد عليه أفضل الصاله والسالم  قد جلس للتفاوض مع أعدائه                 

، ولكن المشكله كانت تكمن في جوانب كثيره وخطايـا          .."الحديبيه  "في محطات عديده كان أهمها واقعه       
  ..رتكبتها القياده الفلسطينيه كان أهمهاأكثر ا
 فاالتفاق  كفكره قد ساوى بين الضحيه        ،)السالم(في األساس الهش والرخو الذي بنيت عليه اتفاقيه         : أوال  

وبذلك كـان   ".. عمليه بناء الثقه  : "وجالدها حين حدد ابتداء خطوات تبادليه لما ادعاه الفريق االسرائيلي           
والمهجر والمذبوح والمحتله أرضه ومقدساته  أن يثبت حسن نيتـه ورغبتـه             على الفلسطيني المطرود    

الصادقه في السالم  في كل الخطوات التي يتوجب عليه تنفيذها حسب بنود االتفاق عكس ما يفترض أن                  
يكون عليه الحال في العالقه بين المعتدي والمعتدى عليه وبهذا وحده حقق االسـرائيليين علـى األرض                 

 مضمون رؤيتهم  االستعالئيه للصراع من أنه صراع على مناطق متنازع عليها وليس بين               وبشكل عملي 
  ..شعب يعيش تحت االحتالل وبين محتليه المعتدين 

نفهم أن يجري التفاوض بين المحتل والقوى التي تقاومه وفق أجنده قوى المقاومه نفسها وذلـك بهـدف                  
ه تنظيم هذا االحتالل وترتيب تموضع قواته من جديـد          إل بهدف إعاد  . .ترتيب اجراءات رحيل االحتالل   

  .                                                               .في المناطق التي يحتلها
 فقـاده الثـوره     ، ما حصل مع الفلسطينيين هو عكس الذي حدث مع كل الثورات التحرريه المعاصـره             

 استندوا في قبولهم للجلوس على طاوله التفاوض مـع قـوات            -ثالعلى سبيل الم  –الفيتناميه والجزائريه   
االحتالل الفرتسيه واألمريكيه على مبدا غير قابل للتفاوض عليـه وهـو رحيـل االحـتالل وإعـالن                  

أما في الجانب الفلسطيني فكانت هذه هي الخطيئه األولى  من خطايا أوسلو التـي ارتكبتهـا               .. االستقالل
حق فلسطين وشعبها وقضيتها وكانت هي األساس الذي من خالله تمكنت اسرائيل            قياده منظمه التحرير ب   

من التالعب بمصير القضيه الفلسطينيه وربطها بالمزاج السياسي االسرائيلي العام وتقلباته واستغالل هذه             
ـ              ن األرض  الثغرات لوقف تنفيذ االلتزامات االسرائيليه الوارده في االتفاق تحقيقا لالستيالء على المزيد م

.                 .العربيه في فلسطين ومصادرتها وتعزيز االستيطان في الضفه الغربيه بشكل متضاعف وغير مسبوق
يـام الدولـه    لم ينص االتفاق صراحه وال ضمنا ضمن أجنداته المتدرجه على تـاريخ محـدد لق              : ثانيا  

، بل ترك هذا األمر عائما وخاضعا إلراده وقرار الطرف االسرئيلي حسب            ..الفلسطينيه السياديه المستقله  
تقييمه ألداء السلطه الفلسطينيه ومدى اثبات حسن نيتها في تنفيذ التزاماتها الوارده فـي االتفـاق وبهـذا                  

) مـن اللـف والـدوران     (يه في حلقه مفرغه     دخلت كل االجراءات  الفلسطينيه  المتخذه الثبات حسن الن         
االسـرائيليين  ) باكتشاف(خاضعه للتفسيرات المخادعه والتأويالت المتغطرسه للطرف االسرائيلي انتهت         

بعد أكثر من عشر سنوات من التعـاون والتنـسيق األمنـي المـشترك الـى أنـه ال يوجـد شـريك                       
باستثناء أمر اساسي واحد وهو استمرار وجـود        وبالتالي عادت األمور كلها الى نقطه الصفر        ..فلسطيني

االحتالل واستمرار مصادره األرض الفلسطينيه وتهويدها ولكن بإقل التكاليف على المحتل في ظل وجود              
وهذا هو الهدف االساسـي     .! .سلطه مثقله بااللتزامات أريد لها أن تخفف من أعباء االحتالل ال أن تزيله            

  .الحقيقي من اتفاق أوسلو
كانت الكارثه الثالثه التي لحقت بفلسطين وقضيتها وشعبها كارثه اقتصاديه من الدرجه األولى فقد              : ا  ثالث

أعطى اتفاق باريس  االقتصادي الموقع الحقا بين الطرفين االسرائيلي والفلسطيني أعطـى االسـرائيلي               
لحكم الذاتي الفلسطينيه   الحق في جبايه الضرائب الجمركيه على السلع والخدمات التي تدخل الى مناطق ا            

عن طريق الموانىء البحريه والبريه االسرائيليه وبهذا رهن االتفاق لقمه عيش الفلـسطينيين ورواتـب               
موظفي سلطته الوليده الى المحتل االسرائيلي نفسه ومزاجه السياسي خاصه وأن مجمـل مبـالغ هـذه                 

دات الماليه للـسلطه  وهـو مـا سـمح           الضرائب المستقطعه تغطي أكثر من ثمانين في المائه من الوار         
السرائيل الحقا بخنق السلطه وممارسه الضغط االقتصادي المميت عليها عبر وقف تحويل هذه العائدات              
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الضريبيه المجباه الى حساب السلطه تحقيقا لغايات سياسيه حاقده أساسها دفع الفلسطينيين للتنـازل عـن                
سليم لمشيئه السيد االسرائيلي وخططه المشبوهه وتلقـي مـا          ثوابتهم وأهمهما قضيه الالجئين ودفعهم للت     

فهل يرتكب  .!.احتالليه حقيره ) عطايا ومنح ومكرمات    (يسمح به هامش االجماع الوطني االسرائيلي من        
من ارتضوا ألنفسهم تمثيل فلسطين اليوم في مؤتمر باريس الثاني أن يلحقوا مجددا بشعبهم وأمتهم العار                

القتصاديه التي قد تتمظهرفي اتفاق يكرس والده كيان فلسطيني اقتصادي هـش ملحـق              واإلثم والكارثه ا  
  ؟؟.!.وتابع في كل شيىء لجزاره التاريخي المحتل

األنكى من كل ذلك كان الخطيئه الرابعه واألكثر فداجه وعارا ومأساويه وتمثلـت فـي قـصه                 : رابعا  
الذي تدخلت اسرائيل بنفسها فـي تعيـين بعـض          و(التنسيق األمني بيسن أجهزه أمن السلطه الفلسطينيه        

، ولمن يجهل جقيقه وخفايا التنسيق األمنـي        ..)الشاباك(رموزها  وبين جهاز األمن الداخلي االسرائيلي        
فيجدر القول هنا أن اتفاق أوسلو وتوابعه نص على مبدأ التعاون والتنسيق بين أجهزه أمن كل من الـسيد          

، واالرهاب هنا يعنـي قـوى       )االرهاب  (سطينيه في كل ما يتعلق بمكافحه       االسرائيلي وتابعه السلطه الفل   
المقاومه الفلسطينيه والتي جرت محاوالت عديده الستئصالها عبثا عبر العديد من الطرق واالساليب كان              

بل .. منها محاوله قتل أواعتقال كوادر ورموز حركتي حماس والجهاد االسالمي  والشعبيه والديمقراطيه            
أجنحه فتح المقاومه ومطاردتهم وقطع ارزاقهم وترقين قيد من يعمل منهم في أجهـزه الـسلطه                وبعض  
، لقد كشفت التحقيقات التي أجرتها مؤخرا أجهزه أمن حكومه تسيير األعمال في غزه بعد أن                ..الفلسطينيه

نيه التي سـيطرت    وقع في أيديها عده أطنان من وثائق التنسيق األمني الموجوده داخل مقار األجهزه األم             
 كشفت مدى االرتهان والفحش وااليغال في الرضوخ المالءات السيد االسرائيلي وتعليماته بـشأن              ،عليها

وهي ظاهره أمنيه   . .رصد ومالحقه  رموز المقاومه الفلسطينيه وعناصرها من كل الفصائل بال استثناء           
 منظمه منذ تاريخ انطالق حركه التحرر       فريده من نوعها لم تقدم على فعلها أيه مجموعه أمنيه فلسطينيه          

ولو كان القائد الوطني الكبير صالج خلف رحمه        ..الوطني الفلسطيني من بدايه الثالثينيات من هذا القرن       
في المنطقه العربيـه بـشهاده الكثيـرين        ) مقاوم(  وهو الذي أنشأ أحد أكفأ جهاز أمني       -اهللا ال زال حيا     

ولتبرأ من كل ما ألحقه بعض      ..ورا من عضويه فتح ولجنتها المركزيه      الستقال ف  -) جهاز األمن الموحد  (
أوال ومنظمـه التحريـر ثانيـا والـشعب         " فتح"رموز هذا الجهاز من مخالفات بل وجرائم بحق حركه          

  . الفلسطيني ثالثا واألمه العربيه رابعا وأخيرا
 الشعب وهو االحتالل على     لم يحدث في التاريخ الحديث أن أقدم جزء من شعب محتل إرضاء لعدو هذا             

 إلن هذا الجزء اآلخـر يـصر علـى مقاومـه            -وهو ما زال تحت االحتالل    -مالحقه الجزء اآلخر منه   
 لقد كانت دوره التنسيق األمني تبدأ بعنصر الرصد للهدف وتنتهي غالبـا إمـا باالعتقـال                 ،.(!!).محتله

 يقتصر التنسيق األمنـي علـى مبـدأ جمـع            ولم ،أوأحيانا بالتسليم أو االستهداف بالقتل للعنصر المقاوم      
 بل كان أبعد من ذلـك       ،كما حاول البعض تصويره   ) ملفات(المعلومات وتسليمها الى الجانب االسرائيلي      
لذلك أقول ومن على هذا المنبر إن أيـه سـلطه وطنيـه       ..واخطر كما اثبتت الوثائق والتحقيقات األخيره     

 تحرم ممارسه أوالتعاطي بأي شكل من األشكال مع جريمـه           فلسطينيه ذات سياده حقيقه ينبغي عليها أن      
التنسيق األمني ويفترض بهذه الدوله السياديه أن تقدم  من يرتكبون هذه الفاحشه من قادتها األمنيين الـى                 

ومن يتنازل عن   . .المحاكمه العلنيه العادله إلزاله هذا العار الذي لحق بمجمل النظال الوطني الفلسطيني           
  .!. فهو مشارك في جريمه التنسيق األمني سواء رضي أم لم يرضهذا المبدأ

لقد اسهمت قياده منظمه التحرير بارتكابها لهذه الخطايا والمحرمات بعد أن كانت رافعـه مـن روافـع                  
 اسهمت في تحطيم الصوره الوطنيـه       - سواء رغبت أو أكرهت على ذلك        –النضال الوطني الفلسطيني    
المنظومه القيميه ألبناء فلسطين وبذلك أضحت منظمه التحرير ومعها سلطتها          للنضال الفلسطيني وتدمير    

الذاتيه الوظيفيه األمنيه االداريه في القطاع والضفه وخاصه بعد اعترافها المجاني ياسرائيل عاله وعبء              
  ..كبير على الشعب الفلسطيني ليس أقل من ذلك
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 الدخول فيها تحت حجه اصـالحها بعـدما         لذلك كنت أعجب من بعض فصائل المقاومه التي تصر على         
  ..أفسد الزمن االسرائيلي ما حاول العطارون الفلسطينيون اصالحه

 وبعـد   - وهو القرار الذي أتحفظ عليـه      –واليوم وبعد سيطره حركه حماس على مقار األجهزه األمنيه          
وطن بفعـل عـدم     وصول األمور الى ما وصلت اليه من تمزق في النسيج السياسي واالجتماعي لهذا ال             

اقتناع قاده فتح نفسها من أن فتح فعال خسرت في االنتخابات وبالتالي عليهـا أن تنـسحب مـن الحكـم              
 فإذا ببعض اجنحتها يتحول الى أداه هدم لتحقيق طموحات بعض الزعامات            ،وتمارس المعارضه الصادقه  

لمقننه باالرتقاء الى درجات أعلى     الشابه من حمله الحقائب الدوالريه وممن لم تسمح لهم ديمقراطيه فتح ا           
  .!.في سلم الهرم القيادي

لم يعد الشعب ساذجا وبات الجميع يعلمون أن حصار قطاع غزه كان امتدادا حقيقيا وأصـيال لحـصار                  
. .)ال: (القائد الراحل أبو عمار لسبب بسيط أنه قال للسيد األمريكي واالسرائيلي في كامب ديفيد الثانيـه                 

بالرغم من كل أخطائها المتراكمه وقلّه      . .وأصرت على ذلك  ) ال(ت هي كذلك أن تقول      وألن حماس حاول  
ولألسف فإن أدوات ورموز الحصار السابقين هم الذين يسيطرون         ..خبرتها في أالعيب السياسه ومزالقها    

لها اليوم على قرار فلسطين في بعض أجزائها وهم الذين يمارسون اليوم سياسه اداريه مشبوهه لم يسبق                 
فألول مره يطلب من الموظف أن يجلس في بيتـه مقابـل أن يقـبض               . .مثيل في تاريخ األمم والشعوب    

بكـل  " فيـاض "وهو ما تفعله اليوم حكومه      .. و من يعمل وال يضرب عن العمل يحرم من راتبه          ،..راتبه
 و الـشواكل    ، ألول مره نعلم إن العصيان المدني يقبض المرء في مقابل المشاركه فيه الراتـب              ..أسف

ولكـن بنكهـه    . .نعم إنه عصيان مدني حقيقـي     . .والدوالرات ومن ال يشارك في العصيان يحرم منها       
ألول مره نعلم أن صاله الجمعه في العراء أصبحت فرض والـصاله داخـل              ..أمريكيه وبطعم اسرائيلي  
ء نتـائج مـؤتمر    والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم وبقوه خاصه على ضو،(!!)المساجد سنه غير مؤكده   

. .التافهه الذي تمخض جبله فولد خارطه طريق ولكن بصوره أكثر تشوها هذه المره            " أنابوليس  " مؤتمر  
هل سيوقع على اتفاق جديد     . .هل سيكرر الرئيس أبو مازن األخطاء والخطايا التي ارتكبت في السابق ؟           

ن خالله هيمنته الغير مـسبوقه علـى        يريد االسرائيلي منه أن يكون صيغه محسنه التفاق أوسلو يكرر م          
  ،؟. .القرار الوطني الفلسطيني وعلىالسياده الفلسطينيه المرجوه من أيه دوله فلسطينيه مستقله قابله للحياه            

بل هل يتمادى ويحاول اللعب بورقه الالجئين الفلسطينيين واخضاعها للمـساومه فـي سـوق المـزاد                 
فهو يعلم أنه ال يملك اصال ادنى       . . يفعل الرئيس  أبو مازن ذلك      ،  أرجو إن ال    ..؟..األمريكي االسرائيلي 

الحق في التفاوض على موضوع  ليس من اختصاصه  حتى لو كان رئيسا شرعيا منتخبـا مـن كـل                     
ألن حق الالجئين ببساطه هو حق فردي خاص ال يقبل اإلنابه العامه وال التنازل              ..الفلسطينيين وهو كذلك  

  .صفته الفرديه البحتهإال من صاحب هذا الحق ب
  ١٧/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  مليارات لتصفية المقاومة .٥٢

  عبد الباري عطوان
وعدت الجهات المانحة التي شاركت في اجتماع باريس يوم امس بتقديم مساعدات مالىة الـى الـسلطة                 

 مـن   الفلسطينية يصل مجمل قيمتها الى سبعة مليارات ونصف المليار دوالر، اي اكثر بمليـاري دوالر              
مطالبها في طفرة كرم حاتمية تثير العديد من الشكوك وعالمات االستفهام حولها، والثمن الذي سـيدفعه                

  .الشعب الفلسطيني مقابل ذلك
ال اعتراض علي تقديم اموال الى سلطة الرئيس محمود عباس في رام اهللا، شريطه ان ال تكون عبـارة                   

 الفلسطيني او مقدمة الجتياح الـدبابات االسـرائيلية         عن رشوة للتنازل عن بعض الحقوق الثابتة للشعب       
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لقطاع غزة وارتكاب مجازر جديدة تحت ذريعة انهاء دولة حماس او وقف اطالق الصواريخ علي بلـدة                 
  .سديروت

فهي تسيطر عمليـاً    . اسرائيل ستكون المستفيد االكبر من هذه االموال سواء بشكل مباشر او غير مباشر            
وتشكل المنطقتـان سـوقا خـصبة لبـضائعها ومنتوجاتهـا           . حاصر قطاع غزة  علي الضفة الغربية وت   

الصناعية، وأي ازدهار اقتصادي فيهما يعني التوسع في االسـتهالك والمزيـد مـن االسـتيراد لهـذه                  
  .المنتوجات

 مضافاً الى ذلك ان الدول المانحة تعفي الدولة االسرائيلية من واجباتها القانونية باعتبارها دولـة محتلـة                
مسؤولة مسؤولية مباشرة عن السكان والمناطق الخاضعة الحتاللها بمقتضي معاهدة جنيف الرابعة بشأن             

  .اسري الحرب، بما في ذلك توفير الخدمات واألمن والوظائف
المساعدات المالىة هذه ستذهب الى الرئيس عباس ولتمويل خطة وضعها رئيس وزرائه سـالم فيـاض                

نائية وتحول الى رئيس وزراء دائم، بل اكثر قوة ونفوذاً من رئيس الـسلطة              الذي جاء لفترة مؤقتة واستث    
  . بحكم عالقاته الوثيقة مع االدارة االمريكية والدول االوروبية، والمؤسسات المالىة الدولية

خطة السيد فياض التي تقدم بها الى مؤتمر الدول المانحة، وحملت عنوان التنمية واالصالح تهدف الـى                 
الـصحة والتعلـيم والـشؤون      (بعة اهداف رئيسية، هي الحكم الرشيد، التنميـة االجتماعيـة           تحقيق ار 
  .، دعم القطاع الخاص، واعادة بناء البني التحتية لالقتصاد الفلسطيني)االجتماعية

الحكم الرشيد يعني اقامة دولة المؤسسات علي اسس ديموقراطية، وتوسيع دائرة المشاركة في الـسلطة،               
فالسيد فياض تحول الى مؤسسة في حـد        . ان ما تمارسه حكومة رام اهللا يجسد هذه الطموحات        وال نعتقد   

ذاته رغم انه يمثل كتلة من عضوين من مجموع مئة وخمسة ثالثين عضواً فـي المجلـس التـشريعي                   
الفلسطيني، وحكومته لم تقر من هذا المجلس وال اي مؤسسة شرعية فلسطينية اخري غير الرئيس عباس                

  .دارة االمريكية، اذا اعتبرنا االخيرة كذلكواال
وكيف يكون هذا الحكم رشيدا وهو يتجاهل بالكامل قطاع غزة الذي يمثل ثلث مجموع ابنـاء الـداخل،                  
ويشير الى هؤالء في خطته هذه علي انهم غزيون بينما يشير الى ابنـاء الـضفة الغربيـة كمـواطنين                    

   الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالى؟فلسطينيين، في تفرقة غير مسبوقة في تاريخ
في جميع دول العالم تقطع الحكومة رواتب الموظفين الذين يتغيبون او يضربون عن العمل، اال حكومـة                 
السيد فياض التي تفعل عكس ذلك تماما، فهي تدفع الرواتب للموظفين الذين يجلـسون فـي بيـوتهم وال          

واي موظف يذهب الى مقر عمله، او يطلق لحيتـه          . زةيلتحقون بوظائفهم في دوائر السلطة في قطاع غ       
 فأين الحكم الرشيد من هـذه       .تبادر هذه الحكومة الى قطع راتبه فورا، حتي لو كان من ابناء تنظيم فتح             

  الممارسات؟
 مليـون دوالر    ٤٠٠ومن المفارقة ان خطة السيد فياض طلبت من الدول المانحة رصد مبلـغ مقـداره                

 مليون دوالر للبرامج االجتماعية مثل التعليم والصحة والخـدمات          ٥٠٠هذا مقابل   لبرامج الحكم الرشيد    
  .االساسية

ة من اي شروط، فكيـف سـتعطي        ي وخال ، غير ملغومة  ىة الكبر ي لو افترضنا ان هذه الرشوة المال      ىوحت
فلـسطينية  ة في ظل القيود التي تفرضها السلطة ال       يثمارها في اخراج االقتصاد الفلسطيني من كبوته الحال       

 حاجز، ومئة وثالثين مستوطنة غيـر       ٥٠٠علي الفلسطينيين وتحركاتهم في الضفة الغربية، مثل وجود         
   الشرعية التي اقيمت بإذن من الحكومة االسرائيلية؟ى عدا المستوطنات االخر،شرعية

مكتب االموال هذه ستكون من نصيب فئة محدودة جدا من حيتان القطاع الخاص، وبعض الملتفين حول                
الرئيس عباس، والمنتفعين من سلطته، اما باقي افراد الشعب الفلسطيني فلن تتغير اوضـاعهم الن مـا                 

  .سيبقي لهم هو الفتات فقط
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هذه االموال مخصصة نظريا للضفة والقطاع، وسمعنا السيد عباس يتحدث بتأثر شـديد عـن حـصار                 
مريكية تبكي بحرقـة اثنـاء خطابهـا فـي          القطاع، وكادت اآلنسة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية اال       

المؤتمر وهي تتحدث عن معاناة ابنائه، ولكن لم يقل لنا اي منهما كيف سيتعامل مع الوضع الحالى فـي                   
ه االموال في ظل حكومة حركة حماس المرفوضـة امريكيـا واسـرائيليا             يهذا القطاع، وكيف ستصل ال    

  وعباسيا؟
الى الذي اسمه قطاع غزة، االول ان يجري حوار بين سـلطة            هناك سيناريوهان للخروج من المأزق الح     

السيد عباس وسلطة السيد اسماعيل هنية في غزة يقود الى اتفاق مصالحة، واعادة اللحمة بين المنـاطق                 
المحتلة مجددا تحت حكومة وحدة وطنية قوية، والثاني هو اجتياح اسرائيلي يعتقد مهندسه ايهود بـاراك                

 حماس وفصائل المقاومة االخري، واعادة القطاع الى سلطة رام          ى من القضاء عل   انه سيتمكن من خالله   
  .اهللا علي طبق من الدماء

السيناريو االول اي العودة الى الحوار مستبعد تماما، الن اسرائيل خيرت عباس بين الحـوار معهـا او                  
نـابوليس والمفاوضـات    فاختار االول، وأدار ظهره للثاني تماما، ووضع بيضه في سلة مؤتمر ا            ،حماس

ولذلك . التي ستنبثق عنه علي امل الوصول الى الدولة الفلسطينية التي يريدها، وايا كان شكلها وصورتها              
فان سيناريو االجتياح هو االرجح، وقد هدد باراك امس بانه سينهي مسألة اطالق الصواريخ من قطـاع                 

  .غزة بشكل نهائي
كومات المصرية المتعاقبة بعد اتفاقات كامب ديفيد بمعدل ملياري         االربعون مليارا التي حصلت عليها الح     

دوالر سنويا كانت ثمنا لعزل مصر، وفك ارتباطها العسكري بالقضية الفلـسطينية، والمليـارات التـي                
سيحصل عليها الرئيس عباس ورئيس وزرائه سالم فياض هي مقابل التخلي عن حق العـودة ومعظـم                 

  .بول بالمستوطنات االسرائيلية الكبري التي تحيط بهااراضي القدس المحتلة، والق
نضع ايدينا علي قلوبنا، الن ما يجري حالىا هو في اطار اتفاقات سرية، وتطبيـق لدراسـات مفـصلة                   

التي تتحدث بالتفـصيل    ) AIX(اعدت مسبقا بتمويل غربي للتمهيد لحل الدولتين، احدثها اعدتها مؤسسة           
تفاقات علي االرض، اعدها فريقان احدهما اسرائيلي برئاسة البروفـسور          الممل عن كيفية تطبيق هذه اال     

ايري ارنون من جامعة بن غوريون، واآلخر فلسطيني برئاسة صائب بامية وكيل وزارة االقتصاد فـي                
السلطة الفلسطينية، وبرعاية البروفسور جلبرت بن حيون من جامعة بول شيزان، ومّولـت المجموعـة               

  .رنسيةوزارة الخارجية الف
تقرير المجموعة تحت ايدينا، ويتضمن تفاصيل مرعبة عن الغاء حق العودة باعتبـاره غيـر عملـي،                 

  .ويرصد ثمانين مليار دوالر لتوطين وتعويض الالجئين
 نقول انه كرم امريكي اوروبي ملغوم ان لم يكن مسموما، قد يكون عربونا علي ثمن التنازل                 ىمرة اخر 

  .ين والثوابت الوطنيةمقدما عن ما تبقي من فلسط
  ١٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   وإنحراف التفاوضالفلسطينيالخلل  .٥٣

  أحمد الحيلة
تنطلق الجولة األولي من المفاوضات الثنائية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، في ظل أجـواء مـن التـصعيد     

غزة من آثار الحـصار     اإلسرائيلي الذي لم يتوقف قبل وأثناء وبعد أنابوليس، في الوقت الذي تعاني فيه              
 فلسطينياً غزياً، ومخلفاً نحو مائتي جريح أصيبوا جراء العمليات العـسكرية            ٣٤الذي حصد أرواح نحو     

اإلسرائيلية األخيرة هناك، فضالً عن تدهور الوضع الصحي، والتعلىمي، والصناعي، ومجمـل قطـاع              
  .الخدمات
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 اإلسرائيلية ـ بعد أنابوليس ـ عزمها بناء   من جانب آخر، تنطلق المفاوضات على وقع إعالن الحكومة
 وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم، في خطة ترمي الستكمال حصار القـدس بحـزام              ٣٠٧نحو  

ديموغرافي استيطاني يهودي يعزل القدس عن باقي الضفة الغربيـة، بذريعـة أن القـدس ال تخـضع                  
  .لاللتزامات المتبادلة الواردة في خارطة الطريق

ذا الواقع القديم ـ الجديد طرح سؤاالً حول جدوي المفاوضات أو جدوي انطالقها تحت سيف وعنـف   ه
  ؟.اآللة الحربية اإلسرائيلية، وتحت تهديد االستيطان في القدس

وحول هذا السؤال، يثور جدل في أروقة المقاطعة في رام اهللا، بين مؤيد ومعارض إلنطالق المفاوضات                
ئيلي الراهن، ولكن الكفة رجحت أخيراً لصالح المؤيدين رغـم لغـة الـرفض،              في ظل التصعيد اإلسرا   

  .والقلق، واإلدانة لالستيطان ولالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة
وبغض النظر عن مبررات كل طرف، فإن التفاوض في هذا التوقيـت وفـي ظـل تلـك المعطيـات                    

ات اإلسرائيلية، يخلق بال شك ظـالالً سـلبية         االستيطانية الجديدة في القدس، وفي ظل استمرار االعتداء       
  :على مسار التفاوض والقضية، ومنها

أن التفاوض تحت الحراب وباألمر الواقع، يضع المفاوض الفلسطيني األعزل والضعيف، تحت            : أوالً* 
دالً من  الضغط اإلسرائيلي المباشر، كما يشغله عن المسائل الجوهرية الدائمة بالمسائل الظرفية القائمة؛ فب            

تفرغ المفاوض الفلسطيني للبحث حول القدس، والالجئين، والدولة، والسيادة، والمياه، سيجد نفسه منشغالً             
بالمطالبة بوقف االستيطان الجديد، ووقف االعتداءات العسكرية، ورفع الحواجز، ألنه ال يعقل أن يـنجح               

ستعادة القدس واألرض والحقوق، فـي      المفاوض الفلسطيني في إقناع شعبه بحيوية وأهمية المفاوضات ال        
الوقت الذي هو عاجز فيه عن رفع حاجز هنا أو هناك، أو عاجز عن إدخال األدوية والمواد اإلنـسانية                   

 وحدة  ٣٠٠ومن هنا وجدنا أن موضوع التصعيد اإلسرائيلي، ومسألة بناء أكثر من            . الى غزة المحاصرة  
 اللقاء الذي جمع قبل عدة أيام السيد أحمد قريع بالـسيدة            سكنية استيطانية جديدة في القدس قد سيطر على       

وهـذا يعنـي أن النقـاش حـول         . تسيبي ليفني، كما أنه سيطر على اهتمام المقاطعة في رام اهللا أيضاً           
اإلنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ـ على أهميته ـ سيتقدم على نقاش المـسائل    

  .حقوق الوطنية الفلسطينية أو يشغل المفاوض الفلسطيني عنهاالجوهرية المتعلقة بال
الشروع بالمفاوضات قبل توقف االستيطان في القدس، قد يفضي فلسطينياً لقبول األمـر الواقـع               : ثانياً* 

هناك؛ فالتفاوض في ظل هذه المعطيات، يعني القبول مبدئياً ـ بحكم الواقع ـ بتحلل الطرف اإلسرائيلي   
 خارطة الطريق التي تفرض علىه وقف االستيطان، وبالتالى إفساح المجـال لإلحـتالل              من استحقاقات 

  .لفرض المزيد من وقائع التهويد لمعالم القدس الجغرافية والديموغرافية
التفاوض بهذا الشكل يؤدي الى إغراء االحتالل بارتكابه المزيد من الحماقات واالنتهاكات بحـق              : ثالثاً* 

ي الضفة والقطاع، ألنه ال يدفع الثمن بالمقابل؛ فإذا كان الفلسطينيون مكشوفون أمـام              الشعب الفلسطيني ف  
: الدبابة اإلسرائيلية، فالتفاوض بهذه الطريقة سيكشفهم سياسياً، وكأن لسان حال المفاوض الفلسطيني يقول            

 ولو مؤقتاً ألن    أن ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في الضفة والقطاع ال يساوي أهمية تعلىق التفاوض             
، وهذا ما شجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمـرت          .األمر ال يعدو كونه مجرد خطأ هنا أو هناك        

الى اإلعالن عن تعهده باستمرار العمليـات العـسكرية         ) ١٢/١٢(في الىوم األول النطالق المفاوضات      
  .ضد غزة حتي زوال خطر صواريخ القسام

طيني أن يرد بتعلىق المفاوضات الى أن يلتزم االحتالل بما ألزم به نفـسه              كان األحري بالمفاوض الفلس   
في انابوليس من وقف فوري لالستيطان وفقاً لخارطة الطريق، وبوقف انتهاكاته المستمرة ضد الـشعب               
الفلسطيني، ألنه ال يعقل أن يكون االلتزام األمني من الطرف الفلسطيني أوالً وثانيا، هذا فضالً عـن أن                  

  .مقاومة الفلسطينية هي ردة فعل على وجود االحتالل الذي يحاول أن يبدو بمظهر المدافع عن نفسهال
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ق المفاوضات هو حنكة فلسطينية مطلوبة إلشـعار االحـتالل واألمريكـان بخطـورة     يومن هنا فإن تعل  
كـان  الستمرار المفاوضـات وإن     ) واشنطن وتل ابيب  (الموقف، مستغلين في ذلك حاجة الطرف اآلخر        

  . ألغراض خاصة تتعلق بكل منهما
إذن، نحن أمام انحراف في مسار التفاوض، وذلك ناتج عن وجود خلل فلسطيني، نابع مـن سـوء ادارة               
المفاوضات، ومن اختزال الخيارات السياسية في التفاوض فقط ولمجرد التفاوض أحياناً، ونابع أيضاً من              

لمفاوض الفلسطيني ويهدد مستقبل القضية، في الوقت الذي        استمرار حالة االنقسام الداخلي الذي يضعف ا      
يقبل فيه الرئيس عباس والعرب بثنائية المفاوضات تماشياً مع رغبة صهيونية انعكست في البيان الختامي               

الى ) ١٢/٥(ألنابوليس، وأكدتها وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني عندما دعت االتحاد األوروبي            
 عملية السالم دون السعي الى إمالء نتائجها، وعندما أكدت خالل لقائها نظيرها الـسلوفيني               االكتفاء بدعم 

 أن المفاوضات بعـد     - ٢٠٠٨ علماً بأن سلوفينيا ستتولي رئاسة االتحاد األوروبي عام          -ديمتري روبل   
  .أنابوليس هي عملية ثنائية ال تحتاج الى طرف ثالث

أن تصبح في ذمة إسرائيل ورؤيتها السياسية للحل، بدالً عن المرجعية           أي أن القضية الفلسطينية يراد لها       
  .العربية والشرعية الدولية

  ١٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  حماس بعد عشرين عاما .٥٤

  حسين الرواشدة
 ،خرج اكثر من ثالثمئة الف من انصار حماس لالحتفاء بمررو عـشرين عامـا علـى والدة الحركـة                  

 وان كل محاوالت التضييق والحصار التي فرضت عليها         ،عبيتها لم تتراجع  والمقصود هو التذكير بأن ش    
الذي افزع  " التسونامي" وبالتالي فان اي انتخابات قادمة في غزة ستعيد انتاج           ،لم تسحب البساط من تحتها    
  .الكثيرين قبل عام ونصف

كبيرة التي قدمها ابناء     وال في التضحيات ال    ،ال احد يشكك في قوة حماس في غزة على الساحة الفلسطنية          
 وال في نظافة قياداتها الذين رفضوا التنـازل عـن الثوابـت             ،هذه الحركة على مدى السنوات الماضية     
 فـي  - فالحركـة  ، لكن ذلك ال يمنع من المراجعة والمحاسبة      ،الفلسطينية رغم كل الضغوط واالغراءات    

 وتعاملها السياسي مطلوب في حدود      ، وهدفها مواجهة المحتل وتحرير االرض     ، حركة مقاومة  -االساس  
 وربما تكون قد اخطأت حين انغمست في السياسية ودخلت بكل ثقلها فـي            ،الحفاظ على وجودها واهدافها   

وهنا اختلفت الحـسابات وبـدأت المواجهـات وانقـسمت          ..االنتخابات فوجدت نفسها في مربع السلطة     
 او اذا   ،ولية ماحدث ام انها كانت ضـحية لـه         وال يهم اذا كانت الحركة تتحمل قسطا من مسؤ         ،الصفوف

 وهي كارثيـة علـى الـشعب       ، فالحكم على المآالت والنتائج    ،كانت تفاجأت بالسلطة ولم تكن من طالبها      
 ان تضحي بكل شيء من اجل الهدف الـذي          - اي مقاومة    - والمأمول من المقاومة     ،الفلسطيني وقضيته 

  . نهضت لتحقيقه
 ، لكن حلها على ما يبدو لن يتـأخر كثيـرا          ، وهي معادلة صعبة جدا    ،قاومة حماس في السلطة والم    ،االن

 والمشروعان اللذان يتـصارعان     ،من ان تخوض حماس معركة الجلها     " اتفه "- هنية   -فالسلطة كما قال    
 وبين تيار   ، ولكنها بين تيار يريد ان يتفاوض ويتوصل الى اي حل مقابل اي ثمن             ،ليسا بين فتح وحماس   

 امـا الـسلطة فـالجميع يـدرك انهـا           ، يتمسك بالمقاومة وبالثوابت والحقوق الفلـسطينية      آخر ما زال  
  .او فزاعة الثارة الصراعات ونبش االحقاد بين الطرفين"وهم"مجرد

 وصار بوسع الفسلطينيين ان يعيدوا حساباتهم بعد ان اكتشفوا حقيقة ما تريده             ،انتهى آنابولس الى فضيحة   
قد قطفت ثمار مواقفهـا بهـذه الـشعبية         " الخديعة"كون حماس التي ادركت      وربما ت  ،واشنطن وتل ابيب  

 والمسألة تتجاوز المزايدة واالسـتعراض الـى تأكيـد          ،المتصاعدة التي رأيناها في شوارع غزة مؤخرا      
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 ال ألنه زاهد في السالم واالستقرار والعـيش         ،النبض الفلسطيني الذي ما زال مّصرا على خيار المقاومة        
 ولكن النه يدرك بالتجربـة      ،و النه لم يتعب بعد من الحصار والقتل واالجتياحات واالغتياالت          ا ،بكرامه

والمقاومة .. وان ال سبيل الخراج المحتل االّ بالمقاومة       ،واليقين ان اسرائيل ال تريد السالم وال تسعى اليه        
  .فقط

 وهذا الخيار ال يمكـن      ،يني الخيار االخير للشعب الفلسط    - وغيرها من فصائل المقاومة      -تمثل حماس   
" سـنغافورا " وتحويل االولى الـى      ،اسقاطه باضعاف حماس او بمحاصرتها او بفصل رام اهللا عن غزة          

 ان التعامل معه بوعي وقراءة رسائله التي انطلقت من غزة وغيرها من المدن              ،"تارابورا"واالخرى الى   
 المصالحة بين السلطة وحماس على اي قاعدة من         احداهما:الفلسطينية هو المفتاح الحقيقي لتحقيق مسألتين     

 واالخرى الحفاظ على خـط المقاومـة والمواجهـة مـع            ، وهي قادمة ال محالة    ،التفاهمات والمشتركات 
 وهي مـسالة    ،اسرائيل وفق توافق فلسطيني يستطيع استثمار هذا الخط سياسيا دون ان يقدم اي تنازالت             

  .المناورات والمفاوضات" بدز"قائمة رغم كل ما يطفو على السطح من 
  ١٨/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  تراجع االنتماء إلسرائيل .٥٥

  برهوم جرايسي
أظهر استطالع جديد بين اليهود األميركان، جرى في األسابيع األخيرة، استمرار التراجع بمدى االهتمام              

  ".تماء إلسرائيلمدى شعور يهود العالم باالن"بوجود إسرائيل، أو حسب تعبير قادة الحركة الصهيونية، 
ويدعم هذا االستطالع، استطالعا أوسع، على شكل بحث ظهر قبل نحو ثالثة أشـهر، يؤكـد تراجعـا                  
وبنسب أكبر في هذا المجال لدى الجيل الناشئ من أبناء الديانة اليهودية في الواليات المتحدة، كذلك فإن                 

 في إسرائيل،   ٢٠٠٧لعالم الجاري،   نتائج االستطالعين تتوافق مع بحث موسع ظهر في كتاب في مطلع ا           
يؤكد أن الغالبية الساحقة من اليهود في العالم باتت ال تشعر بأي انتماء إلسرائيل، وهي ترى أن موطنها                  

  ).خارج إسرائيل(األصلي والطبيعي حيث تعيش اآلن 
ميركيين وافقوا  من اليهود األ  % ٦٩فقد قال االستطالع الحديث، الذي أجرته اللجنة اليهودية األميركية إن           

% ٧٩، و ٢٠٠٦في العام   % ٧٤، مقابل   "االهتمام بإسرائيل جزء مهم جدا من كوني يهوديا       : "على عبارة 
  .٢٠٠٥في العام 

أما االستطالع العلمي الذي ظهرت نتائجه قبل ثالثة أشهر، فقد تمحور حول مشاعر الجيل الشاب مـن                 
 عاما، ومقارنة النتائج بنتائج نفـس       ٣٥يركية، حتى عمر    أبناء الديانة اليهودية في الواليات المتحدة األم      

  .األسئلة بين كبار السن
رؤيـة  "وتبين من البحث أنه كلما قّل عمر الشاب من هؤالء تراجعت نسبة الشعور باالنتماء إلسرائيل و               

% ٤٨ من المستطلَعين أهمية إلمكانية إبادة إسرائيل، فيمـا اعتبـر         % ٥٢، إذ لم يعر     "أهميتها بالنسبة له  
منهم أن إبادة إسرائيل هي كارثة شخصية بالنسبة لهم، بينما هذا الشعور بالكارثة يرتفع بين أبناء جيـل                  

  %.٧٨ عاما وما فوق من األميركان اليهود إلى ٦٥
% ٨١من الشبان أنفسهم إنهم يشعرون بارتياح لوجود إسرائيل، بينما هذه النسبة ترتفع إلى              % ٥٤وقال  

من المستطلعين الشباب إن االهتمام بمصير إسرائيل هـو         % ٦٠اما وما فوق، وقال      ع ٦٥بين أبناء جيل    
  .بين المسنين% ٨٠، بينما ترتفع هذه النسبة إلى "عنصر هام في كونك يهوديا"

ومن المفترض أن تثير هذه المعطيات قلق أصحاب المشروع الصهيوني، األكبر، وهو جر أكثر ما يمكن                
رة إلى إسرائيل، وهو المشروع الذي تراجع بنسب عالية جـدا فـي الـسنوات               من اليهود في العالم للهج    

  .األخيرة، نتيجة سلسلة من العوامل
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فقد ارتكزت الحركة الصهيونية في دعايتها إلغراء اليهود للهجرة إلى إسـرائيل علـى ثالثـة عوامـل                  
 من منطلقات دينيـة، ثـم       أساسية، إلى جانب عوامل ثانوية متغيرة، األول محاولة بث الشعور باالنتماء          

االدعاء بأن مستوى المعيشة في إسرائيل هو أفضل من غيره، والركيزة الثالثة، هو بث أجواء الترهيـب                 
إسرائيل هي  "، حتى شعوبهم في الدول المختلفة، وأن        "كل العالم ضدهم  "بين اليهود في دول العالم، وكأن       

 الدعاية الصهيونية فـي الـسنوات األخيـرة، هـو           تم سحبه من تحت   " بساط"وأول   ".البلد اآلمن لليهود  
  .المستوى المعيشي

 مليون يعيشون   ٥،٤ مليون يهودي، من بينهم      ١٣،٢ففي العالم اليوم، وحسب معطيات الوكالة الصهيونية        
 مليون هم أبناء شعوب مختلفة، مع اإلشارة إلى أن مجمل عدد اليهود في              ٧،٨في إسرائيل، في حين أن      

% ٤،٣ ازداد عدد اليهود بنـسبة       ٢٠٠٧ وحتى العام    ١٩٧٠قص بفعل االندماج، فمنذ العام      كل العالم يتنا  
  .فقط

 مليون يهودي في    ٧،٨من أصل   % ٩٠وقد دلت معطيات الحركة الصهيونية في العام المنتهي، على أن           
ا قلنـا   ، يعيشون في دول مستوى المعيشة فيها أعلى بكثير من إسرائيل، خاصة إذ            )خارج إسرائيل (العالم  

 مليون يهودي هم من أبناء الشعب األميركي ويعيشون في الواليات المتحدة، وأكثر من              ٥،٢٥ان حوالي   
 ألفا في كندا، وأكثـر مـن        ٣٨٠ الف في بريطانيا، وحوالي      ٣٠٠ ألف يهودي في فرنسا، وحوالي       ٥٠٠
  . ألفا في دول أوروبية متطورة، وغيرها٢٥٠

، كما كان الحال    "تجني ثمارها "التخويف من الغير، فهي أيضا لم تعد        أما في ما يتعلق بسياسة الترهيب و      
قبل سنوات طوال، رغم أن الصهيونية تقيم لهذا الغرض مؤسسات تحت تسميات مختلفة، ومـن بينهـا                 

  ".بالال سامية"منظمات لمناهضة ما يسمى 
حتالل، التي تنتهجهـا    إلى ذلك، وعلى ضوء استمرار تدهور األوضاع األمنية، بفعل سياسة الحرب واال           

جميع حكومات إسرائيل المتعاقبة، فقد تأكد لليهود في العالم أن إسرائيل ليست مصدر أمن وأمان للحيـاة                 
  .العامة

أما الجديد، فهو تراجع الشعور باالنتماء، الذي نقرأ عنه بكثرة في الواليات المتحدة، كونها اكبر تجمـع،                 
ة، وهذا مما ال شك فيه سيساهم في إعـادة حـسابات قـادة الحركـة                بعد إسرائيل، ألبناء الديانة اليهودي    

  .الصهيونية، في محاولة لتغيير التوجه القائم منذ سنوات
وبطبيعة الحال فإن الحركة الصهيونية ال تقف مكتوفة األيدي، وهي تنشط بين مختلف أجيـال اليهـود،                 

 لزيارة عابرة، أو لالقامة لعدة أشهر       وتصرف عليهم ميزانيات ضخمة، من أجل جذبهم إلى إسرائيل، ولو         
  .وحتى لسنة كاملة

في المجمل العام نستطيع القول إنه من السابق ألوانه شطب شعور اليهود في العالم باالنتماء إلسـرائيل                 
  .وأكثر% ٦٠كليا، فحتى اآلن النسب المئوية تجتاز حاجز 

قادة الصهاينة منذ خمس سنوات، هو أن       ولكن ما نستطيع استنتاجه بشكل واقعي، وهو استنتاج يستوعبه          
إسرائيل لن تعود تحلم بموجات الهجرة اليهودية التي شهدتها في سنوات التسعين من القـرن الماضـي،                 

 وحتـى   ١٩٩٠حين كان المعدل حوالي مئة ألف مهاجر في العالم الواحد، ومنذ النصف الثاني من العام                
  .م أكثر من مليون مهاجر نجحت الوكالة الصهيونية باستقدا٢٠٠٠العام 

 ألفا، أما في العالم الجاري فإن الحديث        ٢١ إلى من    ٢٠٠١فهذا المعدل انهار دفعة واحدة ابتداء من العام         
  . ألف مهاجر١٨يجري عن حوالي 

وليس هذا فحسب، بل إن المعطيات األخيرة الصادرة عن وزارة الهجرة واالستيعاب، دلت على أن أكثر                
لي الجنسية اإلسرائيلية يقيمون خارج إسرائيل، وقسمهم األكبر فـي حالـة شـبه               ألف من حام   ٧٠٠من  

انقطاع، وألنه ال يوجد في إسرائيل قانون ملزم بنزع الجنسية في حال التواجد خارج البالد لسنوات، فإنه                 
  .ال توجد معطيات دقيقة هول حجم الهجرة العكسية، بمعنى مغادرة إسرائيل كليا



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                     ٩٣٥:         العدد                        ١٨/١٢/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

 ألف شخص من حـاملي الجنـسية        ١٨لوزارة ذاتها، التي ظهرت قبل أسبوع، أن        ويتضح من معطيات ا   
، كما جاء في بيان الـوزارة،       "وأن بضعة آالف قليلة منهم يعودون     "اإلسرائيلية يغادرون إسرائيل سنويا،     

  . ألف شخص يهاجرون إسرائيل سنويا١٤ ألفا إلى ١٢مما يتيح االستنتاج بأن ما بين 
يل ستبدأ، أو بدأت في السنوات القليلة الماضية باالنتباه إلى انه فـي مـا يـسمى                 بمعنى آخر فإن إسرائ   

، عليها االعتمـاد علـى التكـاثر       %٨٠والمحافظة على غالبية يهودية ال تقل عن        " بالتوازن الديمغرافي "
  .الطبيعي لليهود

 بينما لدى   ٢،٢في حدود   وهنا تجدر اإلشارة إلى ان معدل الوالدات لدى المرأة اليهودية في إسرائيل، هو              
 ٢،٧ مولود، ولكن ما يرفع المعدل لدى النساء اليهوديات إلى ٣،٤ هو في حدود     ٤٨المرأة من فلسطينيي    

مولود، هو الوالدة الزائدة عند المتدينين األصوليين والمستوطنين، حيث يصل عدد المواليد التي تجنبهـا               
  . مولودا وأكثر١٤ إلى ٨المرأة الواحدة من 

ادة الصهيونية يعتبرون أن العامل الديمغرافي هو عامل أساسي ومقرر الستمرار وجـود إسـرائيل               إن ق 
بشكلها الحالي لعشرات السنوات، وعلى هذا تدور معركتهم وحروبهم، وهذا هـو أسـاس مخططـاتهم                

سيساهم بقدر كبير فـي تـصعيد       " العامل"اإلحتاللية والعنصرية على مختلف اتجاهاتها، وتضعضع هذا        
  .سياساتهم العدوانية

  ١٨/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  :كاريكاتير .٥٦

  

  
  ١٨/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 


