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  جديدة وقلق من انقسامها أثناء االنتخابات مالمح أزمة: فتح .1

 بعد  ,ظهرت أمس مالمح أزمة جديدة في فتح بين الشباب و الشيوخ          : رام اهللا  من   2/12/2005 الحياة   جاء في 
ورغم اقرارها بحـدوث     .لقوائم مرشحيها ان قررت اللجنة المركزية تشكيل لجنة عليا لوضع الترتيب النهائي           

ثغرات كبيرة في االنتخابات، اال أن قيادات الجيل الشاب رفضت هذا القرار واعتبرته ارتدادا عن االنتخابـات                 
نحن متخوفون مـن نيـات لالنقـالب علـى االنتخابـات وعلـى              : وقال حاتم عبدالقادر   .وعن الديموقراطية 

ن ندرك ان خلالً حدث في عملية التصويت، لكن ان يستغل ذلـك مـن               نح: وأضاف. الديموقراطية في الحركة  
ولـم تـستبعد     . نقبل انزال مرشحين علينا بالبراشوت      ولن نتيجة، فهذا ما لن يقبله أحد     الاجل اجراء تغيير في     

شخصيات في فتح حدوث انقسام في حال قيام المركزية، بتدخل سافر في تشكيل القوائم علـى نحـو مخـالف                    
 . في حال انقسامها سيكون مختلفاً كثيراً عنه في االنتخابـات الـسابقة            الحركةاال ان مصير     .نتخاباتلنتائج اال 

ومع اتفاق الحرسين القديم والجديد على حدوث تزوير في معظم الدوائر، فان تدخل اللجنة المركزية بات شـبه                
قال مسؤول كبير في الحركـة ان        أخرى    ومن ناحية  .مؤكد، ما يجعل تالياً المواجهة الداخلية أمراً شبه محتوم        

  . عباس قرر عدم اعادة االنتخابات في قطاع غزة، وستقوم القيادة باختيار مرشحيها
االنتخابات أن   ,ل نبيل شعث  وق إلى   :غزةمن   2/12/2005 القبس الكويتية     مراسل الرازق ابوجزر   عبد ولفت

  .انما ستعاد في المناطق التي ارجئ التصويت فيهالن تعاد في االماكن التي دمرت فيها صناديق االقتراع، و
 مجمع بلدية غزة، وطالبوا     موان اقتح ي مسلح إلى أن : ب.ف.انقال عن    2/12/2005 الخليج اإلماراتية    وأشارت

وقـال نـاطق    . ينبغي أال تتوقف  رغم ذلك   , لكنهم قالوا و،  ةشلافال ب وهاوصفالتي  , بالسماح باستكمال االنتخابات  
  . المرشحينتعيينة فتح ينبغي ان تقرر من يمثلها، مشيرا الى انهم يعارضون  ان قاعدهمباسم

أعضاء المكتب التنفيذي لالنتخابات في أن :  من الخليل1/12/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية وذكرت
 ةستقالالن اإ :وقال مدير المكتب . امس عن استقاالتهم وتوقفهم عن متابعة العملية االنتخابيةواعلنأالخليل 

. عتماد سجالت المواقع التنظيمية، وإضافته للسجل الذي أعده المكتب التنفيذيا قرار ىجاءت احتجاجاً عل
   . نزاهة العملية االنتخابيةىاألمر الذي يؤثر عل

ح احمد غنيم بانه لم يقدم أي       يصرإلى ت  :الخليلمن   2/12/2005 الحياة الجديدة     مراسل  فوزي الشويكي  ولفت
 والذي حدث ان جزءا من الطاقم الفني التابع للجنة لـم يـستطع ان               .ن اعضاء لجنة االشراف استقالته    عضو م 

  .يكمل عمله واستبدل بطاقم آخر
 خالفات واسعة وقعت بين قيادة فتح في قطاع غزة علـى أسـلوب              أن: غزة من   2/12/2005 البيان   ونشرت

 تناقش منذ أيام عدة صيغا مختلفة بما فيهـا خيـار            قال سمير المشهراوي إن الحركة    حيث  . اختيار المرشحين 
سـتطالعات  الهناك تيار يؤيد في هذه اللحظة ا       :وأضاف. إجراء استطالعات رأي في صفوف أنصار الحركة      

.  ومعتمدة تعطي صورة لتطلعات الشارع الفلسطيني حول من هم أفـضل المرشـحين             ةمن قبل مراكز موثوق   
ن أمن جانبه، قال احمـد حلـس        و. اء خالل اجتماعات الحركة المتواصلة    اآلرمختلف  تم استمزاج   لقد  : وتابع

 أن   ربما مـن الـصعوبة     لذلك.  لكن هذه الفرصة شابها بعض الخطأ      ,األسلوب األفضل هو الخيار الديمقراطي    
نعود لهذه التجربة ولكن يمكن أن نمزج بين موقف أبناء الحركة وبين قرار القيادة التي تملك الحق في وضـع                    

  .وائمالق
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 في   فتح  امين سر حركة   هعلن أ ام :القدس المحتلة  من   جمال جمال عن مراسلها    2/12/2005 الدستور   وأضافت
 قررت الحركة التحقيق مع المسؤولين عن       ومن ناحية أخرى  . قلقيلية ان االنتخابات في المحافظة ستجري اليوم      

ير بدون استثناء، ومعاقبة كل من يثبت قيامـه         إجراء االنتخابات في الدوائر التي سادت فيها المخالفات والتزو        
  .بالتزوير أو التعدي أو إرهاب المشاركين

 فـتح د األجنحة العسكرية ل   يهدت  :ةغز من    سمر خالد  نقال عن مراسلتها     2/12/2005 الرأي األردنية    وأوردت
ركة وترتيب اوراقها ووضع    حالبمقاطعة االنتخابات التشريعية اذا لم يتم حل المشاكل الداخلية التي تعاني منها             

وطالبت بعدم الوقوع في ما وصفته فخ التعيينات والترشـيح وفـق رؤى وطـرق         .حد لحالة الصراع الجارية   
 أن االنتخابات التمهيديـة كانـت       , في رسالة وجهت لفاروق القدومي وكوادر وأعضاء الحركة        واوقال .خاصة

ة ودائرة االنقسام والعـداء والكراهيـة بـين أبنـاء           مؤامرة وضعت لتدمير ما تبقى من جسد فتح وتوسيع فجو         
 .الحركة
د مصادر في فتح امس ان عدداً يكتأ  إلى:وليد عوض من رام اهللا 2/12/2005القدس العربي   مراسلونوه

 من القيادات في الصف الثاني والثالث الذين فشلوا في االنتخابات قرروا خوض االنتخابات هامن عناصر
 احد  عليهواوضحت ان ذلك يعني انشقاقهم عن الحركة والتمرد عليها، وهذا ما شدد .نالتشريعية كمستقلي

 سيترشح كمستقل استجابة لرغبة القاعدة الفتحاوية التي تصر عليه االستمرار في ترشحه من أنه ,عناصرال
   .للتصدي لمن قاموا بالتزوير

 
   االنتخابات البلدية في رام اهللاستخوض البرغوثي ىفدو .2

حيث .  البرغوثي، أمس انها قررت خوض االنتخابات المحلية في بلدية رام اهللاىقالت فدو: اهللا ـ ا ف برام 
لقد  ,وقالت . في قائمة باسم كتلة تمثل فتح وحزب الشعب والجبهة الديمقراطية واالتحاد الديمقراطيهاتخوض

أفيد و. شارك بفعالية في االنتخاباتاستجبت لدعوة فتح كي اخوض هذه االنتخابات، وتشجيعا مني للمرأة كي ت
 .بدأت حملتها االنتخابية مع اعضاء كتلتها من امام ضريح عرفاتأنها 

  2/12/2005القدس العربي 
  

  دستورية قانون السلطة القضائيةحول قرار ال ينتقدالتشريعي  .3
قـضاء األعلـى   شن المجلس التشريعي بإجماع نوابه هجوماً غير مسبوق على مجلـس ال           :كتب فايز أبو عون   

ورئيسه، وذلك في أعقاب تقرير اللجنة القانونية الصادر رداً على قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم                
وأوصت اللجنة المجلس باالضطالع بمـسؤوليته ازاء هـذا الخلـل            .دستورية قانون السلطة القضائية المعدل    

 بتـشكيل   103يس السلطة أن يبادر فوراً الى تنفيذ المادة         الجسيم الذي يعاني منه مرفق العدالة، والطلب من رئ        
المجلس القضائي االنتقالي المؤقت ليبادر الى تحمل مسؤولياته، والشروع فوراً بالخطوات االصالحية الالزمـة        

  .العادة هيكلة واصالح القضاء
  2/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  انتخابات بلدية نابلسول  حفتح تتغيب عن التوقيع على وثيقة تفاهٍم  قائمة .4

أثار تغيب قائمة فتح عن المؤتمر الذي أعلنت فيه وثيقة شرٍف لضمان إجراء االنتخابات بروح وحدوية                : نابلس
وأسلوب حضاري تخوفات المواطنين من اختراق الحركة لذلك التفاهم ولجوئهـا ألسـاليب الطعـن والـتهجم               

قائمة أسباب تغيبها رغم أن عدداً من منسقي القـوائم الحاضـرة            اللم تذكر    و .والتجريح وقذف الكتل المتنافسة   
  .أكّدوا أنهم سعوا أكثر من مرة لالتصال بمنسقها وإبالغه للحضور

  2/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   المحلية في قائمتين مستقلتيناالنتخاباتالشعبية تخوض  :جنين .5

خوض المرحلة الرابعة من االنتخابات المحلية فـي محافظـة          أعلنت الجبهة الشعبية، أمس، أنها قررت       : جنين
  .جنين، على شكل قائمتين مستقلتين، وضمن تحالفات في سبع دوائر انتخابية

  2/12/2005األيام الفلسطينية 
  
  قوات االحتالل تنهب مقتنيات وهدايا عرفات  .6
سالح مـن الـسلطة قيمتهـا        قطعة   3615 كشفت تقارير صحافية فلسطينية أن قوات االحتالل صادرت          :غزة

وقالـت إن   . عشرة ماليين شيكل إضافة إلى مقتنيات وهدايا ياسر عرفات ومحتويات مكتبه فى مقر المقاطعـة              
ونقلت عن ضابط مخـازن فـي       . سلطات االحتالل ال تتردد في نهب ما تستطيع من مخازن ومقدرات السلطة           

فهنـاك  , ها في مخازننـا   ناضعو و 2002ع منذ العام    اننا صادرنا أسلحة من جميع األنوا     :  قوله جيش االحتالل 
ومنها ما هو مـصنوع مـن الـذهب         , سيوف ذهبية ومسدسات وبنادق من رؤساء دول جاءت كهدية لعرفات         

ين الستخدامها ضد الفلـسطينيين فـي       بوحدات الخاصة والمستعر  لأننا نعطي قسماً منها ل    : وقال آخر . الخالص
  .  عملياتهم ذات الطابع السري

  2/12/2005بيان ال
  

  مطالبة بإقالة رئيس الرقابة فى غزة  .7
صاحب اول تقرير رسمى يكشف عن الفساد فى        , طالب موظفون ومواطنون في غزة بإقالة جرار القدوة       : غزة

 عباس والهيئات التنفيذية في السلطة إنصافهم وإعطائهم حقـوقهم           هيئة الرقابة  ناشد موظفو و. السلطة واجهزتها 
 إضرابهم، بعد العديد من المناشدات التي وجهت للعديد من الجهات والمؤسسات إلنهاء مـا              وانوأعل. المشروعة

  .تهم من الفساد والمحسوبية التي تمارس في هيئواواشتك. أسموه القهر الوظيفي الذي يمارسه القدوة ضدهم
  2/12/2005البيان 

  
  ية في مؤتمر منظمة التجارة العالم مراقب  عضولسلطة الفلسطينيةا .8

ـ  قررت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالـمية، أمس، في جنيـف إعطـاء الـسلطة،    : ب.ف.ا جنيف 
ولـم تعـارض    .ـمنظمة، الـمقرر في هونغ كونغ    للللـمرة األولى، صفة مراقب، خالل الـمؤتمر الوزاري        

ن أجل التعـرف علـى      أية دولة مشاركة الفلسطينيين، الذين أوضحـوا رغبتهـم في الـمشاركة كمراقبين م          
  .دينامية النظام التعددي والـمساهمة في الجهود الـمبذولة من أجل وضع سياسة تجارية لفلسطين

  2/12/2005األيام الفلسطينية 
  
  صرف مستحقاتهم الماليةلعدم ون حتج مسلحون ي:رفح .9
 واوطـالب  .وسط رفح أقدم أكثر من سبعين مسلحاً من عناصر الجيش الشعبي، على إغالق ميدان العودة              : رفح

  .بصرف مستحقاتهم المالية، مطالبين قادة إقليم فتح بالقدوم إلى مكان اعتصامهم واالستماع لهم وحل مشاكلهم
1/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
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   ساعة24ومدن الضفة في أقل من عدوان ثان على نابلس  .10

ساعة، شنت قوات االحتالل عملية عدوانية في أحيـاء   24للمرة الثانية في أقل من :  رام اهللا ـ احمد رمضان 
وفـي   . عدة في مدينة نابلس ومخيم بالطة، أصابت خاللها شاباً بجروح خطيرة، فيما اعتقلت سـتة آخـرين                

  . طولكرم، دهمت قوات االحتالل، فجر امس، المدينة ومخيمها
  2/12/2005المستقبل اللبنانية 

  
   في أم القطف  طرية ضد تسكين العمــالءمظاهرة قُ .11

 دعت اللجنة الشعبية في أم القطف، والتي تعمل ضد تسكين العمالء في قريتهم الى مظاهرة             : سمير أبو الهيجاء  
وجاءت الدعوة من خالل بيان عممتـه        . قطرية، تنظم يوم غد أمام قسائم األرض المنوي إسكان العمالء فيها          

  .اللجنة
  1/12/2005صوت الحق والحرية 

  
  نهشت الكالب ابنه يلجأ إلى القضاء اإلسرائيلي فلسطيني  .12

لجأ والد الفتى الفلسطيني من مخيم جنين إلى القضاء اإلسرائيلي، وطالب المؤسسات اإلنسانية والدولية بالتدخل               
والضغط على االحتالل وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في االعتداء على ابنه، الذي أصيب بجروح متوسطة اثـر                 

من ناحيته قال الطفل المصاب محمـد،       . بوليسي خالل مداهمة جيش االحتالل لمنزل العائلة      مهاجمته من كلب    
  . شاهدت الكلب وهو يتقدم مسرعا ليهاجم شقيقتي فقمت بوضع حالي أمامها وحمايتها

  2/12/2005البيان 
  

   مناهضين إلسرائيل في العراق 4الفلسطينيون مصدومون لخطف  .13
 عندما شاهدوا صـور المخطـوفين األجانـب         واعديد من الفلسطينيين فوجئ   الأن   2/12/2005 البيان     ذكرت

األربعة في العراق بأنهم من المتضامنين األجانب الذين خدموا فترات طويلة في األراضي الفلـسطينية، فـي                 
هم وقت ناشد فيه مفتي فلسطين الخاطفين إطالق األسرى الذين وقفوا إلى جانبنا ضد العدو الصهيوني، مؤكداً أن                

من قرية قيرة قرب سلفيت ان من بين المخطوفين شـاباً كنـدياً              مواطن   وقال . رحلوا إلى العراق للغاية نفسها    
كان يتقدم التظاهرات ضد الجدار العازل ويشارك في قطف ثمـار           و ،تطوع في قرى شمال الضفة لعدة أشهر      

قرية جيوس في محافظة قلقيلية شـعر       وفي  . يضع جسده أمام الجرافات وهي تقتلع أشجار الزيتون        و  ن،الزيتو
   .األهالي بأسى شديد وهم يشاهدون المتطوعين مقيدين ومعرضين للخطر

 امس، فـي    واعشرات المواطنين ونشطاء السالم األجانب اعتصم     أن   2/12/2005األيام الفلسطينية    وأضافت
وشارك فـي    .وا بإطالق سراحهم  رام اهللا، احتجاجاً على اختطاف أربعة نشطاء سالم أجانب في العراق، وطالب           

االعتصام، عدد من الشخصيات الوطنية واإلسالمية، إضافة إلى ممثلين عن اللجان الشعبية لمقاومة الجدار في               
  .المحافظة، ومؤسسات ثقافية وإعالمية وطنية وإسالمية

  
  الفلسطينيون يحملون األمن مسؤولية الفلتان  .14
 في المئة من الفلسطينيين يحملـون األجهـزة األمنيـة           82.9 أن   كشف استطالع للرأي  :  ماهر إبراهيم ،  غزة

 في المئة أن السلطة التنفيذيـة       81.1المسؤولية عن ظاهرة الفلتان األمني في الشارع الفلسطيني، في حين رأى            
  أجرى االستطالع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، خالل  .ووزاراتها هي من تتحمل المسؤولية
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 من الشهر الجاري، على عينة من مواطني محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بلغت              19 إلى   17فترة من   ال

  .  عاما18ً فلسطيني تزيد أعمارهم على 1066
  2/12/2005البيان 

  
   االرشمندريت عطا اهللا حنا مطرانا   .15

ع مطراناً وأعطي لقب رئيس     روم األرثوذكس في القدس أمس عطا اهللا حنا باإلجما        لللبطريركية  اانتخب مجمع   
بطريركية أنه تم إبالغ المطران المنتخب رسمياً بهذا القرار وتم استدعاؤه           الوأوضح بيان عن     .أساقفة سبسطية 

   .إلى جلسة المجمع المقدس
  2/12/2005الدستور 

  
  مؤسسة لرعاية األسرى تحتج على تمزيق أغلفة المصاحف .16

رسالة الى مدير سجن الشارون، تحتج فيها على قيـام           ألسرى،وجهت مؤسسة يوسف الصديق لرعاية شؤون ا      
وطالبت المؤسـسة بالعمـل      . السجانين بتمزيق أغلفة المصاحف، التي يطلب ذوو السجناء إدخالها الى أبنائهم          

وكان العديـد مـن أسـر       . فورا على وقف هذه الممارسات، كما تشكل مساً بالقرآن الكريم وبمشاعر المسلمين           
السجناء قد تقدم بشكوى حول هذه القضية الخطيرة، اضافة الى المعانـاة التـي يواجهونهـا أثنـاء                  المعتقلين و 
  .الزيارات

  1/12/2005صوت الحق والحرية 
  

  منع وزير األسرى من زيارة عوفر .17
رفض االحتالل السماح بدخول وزير االسرى في السلطة من اجل لقاء المعتقلين فـي سـجن                : أ.ب. د -غزة  
عن خشيته من تفاقم اوضاع المعتقلين مشددا على ضرورة التحـرك اليجـاد لوقـف               الوزير  واعرب   عوفر،
  .معاناتهم

  2/12/2005القبس الكويتية 
  

  منظمة دولية تعرب عن قلقها إزاء الظروف الالإنسانية لألسرى  .18
معتقلون عن قلقها العميق، إزاء الظروف الحياتية الالإنسانية التي يجبر ال عبرت منظمة حقوقية دولية

وطالبت منظمة أصدقاء  .الفلسطينييون على العيش فيها، في المعتقالت ومراكز التوقيف والتحقيق اإلسرائيلية
اإلنسان الدولية في فيينا، في رسالة وجهتها لـ شاؤول موفاز السلطات اإلسرائيلية إلى التوقف النهائي عن 

ودعت إلى  .ين، وتوفير الظروف الحياتية الكريمة لهماالستهانة بكرامة وحياة األسرى والمعتقلين الفلسطيني
كما طالبت بمعاقبة المتسببين بهذه  .التحقيق مع المسؤولين عن المداهمة العسكرية العنيفة في معتقل عوفر

  .إجراء مراجعة شاملة للقواعد المتبعة التعامل مع األسرىواالعتداءات، 
  1/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   االستيطانالجدار ذريعة لتوسيع : تقرير حقوقي .19

أكد تقرير اصدرته منظمة للدفاع عن حقوق االنسان ان جدار الفصل يـشكل ذريعـة               : ب‚ف‚ أ ،القدس المحتلة 
ان ‚  مثاال في هذا السياق    12وقال تقرير منظمة بيت سيلم الذي اورد        ‚ لتوسيع المستوطنات وبناء اخرى جديدة    
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ويطـرح  ‚ عف خطورة انتهاكات حقوق االنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربيـة          توسيع المستوطنات يضا  
واضاف ان احد االسباب الرئيسية التي ادت الى ترسيم الجدار ضمن           ‚ تساؤالت حول الغاية االمنية لهذا الجدار     

  .مناطق عدة هو لتوسيع المستوطنات
  2/12/2005الوطن القطرية 

  
  حتفظ بغور األردن ي و وفق خارطة الطريقلفلسطينييناشارون يؤيد تسوية سياسية مع  .20

 قال شارون امس انه يريد التوصل الـى تـسوية           : امال شحادة  ،الناصرة 2/12/2005الرأي األردنية   نشرت  
ان اية تسوية سترتكز على     و. سياسية مع الفلسطينيين مؤكدا ال توجد لدينا خطط انسحاب أخرى احادية الجانب           

 خالل لقائه السنوي مع رؤساء تحرير الصحف االسرائيلية لن يحدث اي تغيير على              خارطة الطريق، واضاف  
   .وأكد شارون نيته التمسك بجزء كبير من مستوطنات الضفة الغربية .النقاط التي حددناها في هذه الخطة

ي إن انسحابه من الليكود لتأسيس حزب وسـط       عن شارون   : القدس،  2/12/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  
يعني أنه لن يتعين عليه أن يبدد الوقت في محاربة المعارضين الستراتيجيته إلنهـاء الـصراع فـي الـشرق                    
  . األوسط، وهو ما رأى فيه مراقبون إشارة إلى أن شارون مصمم على مواصلة نهجه في فرض رؤيته للتسوية

  
 اطالق سراح البرغوثي غير مطروح حاليا: شارون .21

  .ارون أمس ان اطالق سراح مروان البرغوثي غير مطروح حالياصرح ش:  ا ف ب،تل ابيب
  2/12/2005القدس العربي 

  
    والحركة تستنكرلالنتخاباتهدد باعتقال مرشحي حماس يشارون  .22

في سياق حملته االنتخابية أطلق شارون تـصريحات         : البيان والوكاالت  ،القدس،  2/12/2005البيان    نشرت  
وقال شارون ردا على سؤال عن مشاركة        .  مرشحي حماس لالنتخابات التشريعية     باعتقال  فيها نارية أمس هدد  

 إن إسرائيل ستستمر في سياسة الحزم حيال هـذه الحركـة التـي تـستهدف       :حماس في االنتخابات التشريعية   
 ليس من الجيد التدخل في انتخابات اآلخرين لكن حماس منظمـة مـسلحة تـستهدف                :مهاجمة إسرائيل، وقال  

وأوضح أن مسألة االنتخابات ليـست       . إنها منظمة معادية وميثاقها يدعو إلى تدمير إسرائيل       .  إسرائيل مهاجمة
وإذا أراد . سنواصل التحرك حيال أعضاء حماس مثلما نفعل اليـوم  : موضع تنسيق مع السلطة الفلسطينية وقال     

   . ند نقطة مراقبةاحد أعضاء حماس االنتقال من مكان إلى آخر فسوف يتم توقيفه على الفور ع
. الخطأ االكبر الذي ارتكبته السلطة مفاوضاتها مع حماس       : شارونال  ق: 2/12/2005الرأي األردنية   وأضافت  

  .نحن من جهتنا ما زلنا نرى بحماس حركة ارهابية
أن التهديـدات الـصهيونية بحـقّ       من   حماس   هأكّدت ما   القدس 2/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  
معتبرةً أن تلك التهديدات تمثّل تدخّالً سافراً ووقحاً في االنتخابـات           . حيها لالنتخابات التشريعية لن ترهبها    مرشّ

واعتبر مصدر مسؤول في حماس، في تصريٍح صحافي أن تصريحات شـارون إعـالن               .الفلسطينية الداخلية 
اس، وإن مثل هذه التصريحات والتهديدات      صريح يكشف نوايا الكيان بارتكاب جرائم مباشرة ضد مرشحي حم         

الجديدة تمثّل حلقة إضافية في مسلسل محاولة منع حماس من المشاركة في االنتخابات، وهـي تكـشف مـرة                   
وطالبت الـسلطة    .أخرى عن الوجه الحقيقي للكيان الذي يصر البعض على التغاضي عنه بل ويحاول تجميله             

كما طالبت هيئة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة          .هديداتبإعالن موقٍف واضٍح وجازٍم برفض الت     
المؤتمر اإلسالمي وكافة المنظمات اإلنسانية والحقوقية النهوض بمسؤولياتهم والقيام بالواجـب الملقـى علـى               

وأكّد أن التهديـدات لـن ترهـب         .عاتقهم برفض وإدانة هذه التصريحات والضغط على الكيان للتراجع عنها         
  .الحركة ولن تفتّ من عضدها، وأن الحركة ستُعلن أسماء مرشحيها وقوائمها االنتخابية
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   1559شارون يحرِّض أوروبا وأمريكا لتسريع  .23

كشف شارون انه بعث برسائل للدول االوروبية الكبرى والواليات المتحدة يطالبها بسرعة             : آمال شحادة  ،القدس
ود أي اتصاالت مع سوريا وطالب بمواصلة الضغط الـدولي عليهـا،            ونفى وج   في لبنان،  1559تنفيذ القرار   

  .وشدد على ضرورة عدم القيام بأي خطوة من شأنها تخفيف الضغط على دمشق
  2/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
 ال يمكننا القبول بإيران نووية: شارون .24
 هذا لم يصل حتى التهديد باستخدام       أعلن شارون امس، ان اسرائيل لن تقبل بايران نووية غير ان تهديده           : لندن

. وزعم شارون ان ايران بسالح نووي، تشكل خطرا وتهديدا للعـالم العربـي والغربـي              . السالح ضد طهران  
اننا نتخـذ فـي     . وليس اسرائيل فقط، ال يمكنها القبول بموقف تمتلك فيه ايران اسلحة نووية           ..  اسرائيل :وقال

وأضاف أن اسرائيل لـن تقـود       . ية، لنكون متأهبين لمثل هذا الموقف     الوقت نفسه جميع االستعدادات الضرور    
  . واستبعد موفاز اللجوء الى الخيار العسكري ضد إيران. الجهود الدولية لوضع حد للطموحات االيرانية النووية

  2/12/2005الشرق األوسط 
  

  االنتخاباتسأفوز في : شارون .25
وقال عن ترحيب الملك السعودي بانتخاب . ت التشريعيةعن ثقته بأنه سيفوز في االنتخابا أعرب شارون

السفير، أ . (بيرتس رئيساً للعمل، فأجاب ضاحكاً ربما يكون غير مطلع على الوضع في اسرائيل بما فيه الكفاية
  )48ف ب، أب، رويترز، عرب 

  2/12/2005السفير 
  

  العملباراك باق في  .26
غير أن .  بيريز ترك العمل، لكنني باق:،  امس، لقائه بيرتسوقال بعد. أعلن ايهود باراك، أنه باق في العمل

مساعدين لباراك أوضحوا ان اللقاء انتهى من دون التوصل الى نتائج ملموسة، والنزاع بين باراك وبيرتس ال 
  )48السفير، أ ف ب، أب، رويترز، عرب . (يزال قائما

  2/12/2005السفير 
 

  د على ضرورة تعزيز اإلستيطان في الضفة  موفاز يفتتح حملته اإلنتخابية بالتأكي .27
لم يطرح موفاز، أي جديد في مواقفه، في الشأن الفلسطيني والعربي، عندما يؤكـد علـى ضـرورة تعزيـز                    
اإلستيطان في الضفة الغربية وتقطيع أوصالها عالوة على اإلستمرار في تهويد القدس والتأكيد علـى إبقائهـا                 

ديهي أن تأكيده على ذلك إلدراكه أن هذا الموقف هو رافعة إنتخابية لكسب             ومن الب . موحدة كعاصمة إلسرائيل  
وقال طالما ينشغل الليكود بالمنافسات الداخلية فكل يوم يمر لن يكون فـي صـالح الحـزب فـي                    .األصوات
   .اإلنتخابات

  1/12/2005 48عرب
 

 شارون وبيريس يخططان لتحالف سالم يضم إسرائيل وفلسطين ومصر واألردن .28
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كشفت مصادر مقربة من شارون، وبيريس، انهما اتفقا على خطة سياسية جديدة لتـسوية الـصراع                :  أبيب تل
االسرائيلي الفلسطيني وذلك عن طريق اقامة تحالف سالم بين أربع دول الجوار في المنطقة وهـي اسـرائيل                  

 ان الخطة تقـضي     وقالت هذه المصادر  . وأن هذه الخطة حظيت بتشجيع من بوش      . ومصر وفلسطين واألردن  
وحسب بيريس فإنه قادر علـى إقنـاع القيـادة          . بالتوصل الى اتفاق حول المرحلة الثانية من خريطة الطريق        

فهو يخطط لتجنيد أموال طائلة فـي العـالم          .الفلسطينية بالقبول بها وذلك بواسطة مشروع تحالف سالم اقليمي        
اقتصادية كبرى تجعل السالم مصلحة للجميـع وتخلـق         لالستثمار في الدول األربع معا، ما سيقود الى نهضة          

ظروفا جديدة في المنطقة مريحة أكثر للمفاوضات حول التسوية الدائمة وتناول قضايا كبـرى مثـل القـدس                  
  .والالجئين والحدود النهائية بين الدولتين

  2/12/2005الشرق األوسط 
  

  إنهيار متسارع في الليكود ومخاوف من إنهيار البنية التنظيمية للحزب  .29
الهبوط الحاد واإلنهيار السريع في الليكود لدرجة تصل إلى إحتمال إنهيار البنية            الى  تتوالى التقارير التي تشير     

ي الليكـود   وقالت هآرتس أن كبار المسؤولين ف      .التنظيمية للحزب وحصول عملية هروب جماعي باتجاه كديما       
وارتفعت حدة تبادل اإلتهامات يوم     .  الخميس أعضاء الكنيست المتمردين بالمسؤولية عن إنهيار الحزب        ،اتهموا

وقـال   . مقاعـد  10أمس بشكل مواز لنشر نتائج اإلستطالع األخير الذي أشار إلى هبوط الليكود إلى أقل من                
ليكود الجديد، وبحسبهم فإن شارون لم يتجه يساراً        مسؤولون في الليكود يوم أمس أن حزب شارون الجديد هو ال          

  !بل أخذ معه الليكود، فمصوتو الليكود إنتقلوا سوية مع شارون، لذلك فإن كديما هو الليكود
  2/12/2005 48عرب

 
  صوت لشارون تحصل على بيريز  : الليكود يسخر ويطلق شعار .30

 شارون باالضافة الى رامون وايتـسك، جعـل         رأى حزب الليكود ان انضمام بيريز الى       : آمال شحادة  ،القدس
ورفع الحزب شعاره االنتخابي صـوت      . كاديما حزبا يساريا ال يختلف عن العمل ما يعود بالفائدة على الليكود           

  .لشارون تحصل على بيريز
في غضون ذلك انتقد حزب العمل أمس قرار  بيريز المفاجئ باالنسحاب من الحزب بعد نصف قرن ليتفـرغ                   

  .شارون وحزبه في االنتخابات المقبلةلتأييد 
  2/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ميراث زئيفي لن يدرس في المدارس العربية : دهامشة .31
 اعتبر عبد المالك دهامشة، أن فرض تدريس سيرة اإلرهابي زئيفي على طالب المدارس العربية فـي                 :نابلس

إن : وقال فـي بيـاٍن لـه    .إليه دائرة المعارف الصهيونية   الكيان هو تعبير عن المأزق الشخصي الذي وصلت         
ليفنات تدرك يقيناً أنها تعيش آخر أيامها في الحكومة كوزيرة للمعارف، وهـي تـدرك تمامـاً وفـق نتـائج                     

 عضو كنيست وربما أقـلّّ،      12استطالعات الرأي أن حزبها سيحصل في االنتخابات في أحسن الحاالت على            
   . جداً أن تجد ليفنات نفسها ليس خارج الحكومة فقط، بل خارج الكنيستوبالتالي من الممكن

  2/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بحث طلب النائب بشارة إغالق سجن الدامون نهائياً عزرا ي .32
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بشارة بشأن سجن الدامون، وقال انه سـيعالج األمـر بـشكل            . رد وزير االمن الداخلي، عزرا، على رسالة د       
بشارة قد بعث برسالة الى عـزرا، طالبـه         . وكان د  .وسيقوم بمتابعة قضية السجن حتى إيجاد الحل      شخصي،  

  . بنقل األسرى من سجن الدامون والعمل على إغالق هذا السجن بصورة نهائية
  1/12/2005 48عرب

  
  كديماالجالية المصرية في اسرائيل تفحص امكانية دعم  .33

وعة تمثل الجالية المصرية في اسرائيل اجتماعا تقرر فيه االنضمام عقدت مجم :الناصرة من زهير اندراوس
  حزب اسرائيلي كبير ودعمه في االنتخابات، وذكرت اوساط عربية ان النية تتجه نحو دعم العمل اوىال

واكد ان شرط دعم  . فرد5000وقال شكري الشاذلي الناطق بلسان الجالية ان عدد اعضاء الجالية حاليا . كديما
 االقل في موقع مضمون في القائمة، وكشف النقاب ىمال او كديما هو وضع احد المرشحين المصريين علالع

ولم يخف  .عن مشاورات جرت مع يهود من اصل مصري والذي قال انهم رحبوا بالفكرة وابدوا تأييدهم لها
ه علي الخطوة لالستمرار بعض لدعم كاديما علي اساس ان مبارك قد بارك لشارون بحزبه الجديد وشجعالتأييد 

ما يهمنا هو وضع العرب الداخلي، بعيدا  و.االحزاب العربيةى ال نريد االنضمام ال: وقال .في عملية السالم
عن القضية الفلسطينية، واعتقد اننا نري االمور من خارج الدائرة افضل من غيرنا ووجدنا ان سلوك اعضاء 

 .الالكنيست العرب بالمجمل العام لم يكن فعا
  2/12/2005القدس العربي 

 
  ! شارون يقلص الميزانية المقترحة لمكافحة الفقر إلى الثلث .34

 أعلن  هوجاء أن  %!66قالت مصادر إسرائيلية ان شارون، قام بتقليص الميزانية المقترحة لمكافحة الفقر بنسبة             
لسنوات الخمس القادمة، فـي     الخميس، أن الميزانية التي سيتم تخصيصها لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات في ا           

  . مليارد شيكل في السنة1.5حال إنتخابه لرئاسة الحكومة، ستكون 
  1/12/2005 48عرب

  
   2009الى الواليات المتحدة عام  عبر مصر تصدير الغاز الفلسطيني .35

قال نائب رئيس شركة بـريتش      :  جمال جمال  -القدس المحتلة    من مراسلها في   2/12/2005الدستور   ذكرت
البريطاني أن الشركة ستبدأ تصدير الغاز الفلسطيني إلى الواليات المتحدة األميركية عبر مصر في العـام                غاز  

 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعـي ذي الجـودة           60-50ويشير حجم التقديرات األولية إلى وجود        .2009
  .العالية

تجري اتصاالت ومفاوضات   أنه  : زفاروق عبدالعزي  من مراسلها  2/12/2005الجمهورية المصرية    وأضافت
بين المسئولين في مصر وفلسطين للتعاون في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل مدينة غزة واالستفادة من                

كما تدرس السلطة الوطنية اتفاقيات لتصدير الغاز إلي إسرائيل لالستفادة مـن قـرب هـذا                .. الخبرة المصرية 
 .الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينيةصرح بذلك عزام الشوا وزير .  السوق

  
  لفلسطيني ا االقتصادمؤتمر في لندن حول دفع نمو  .36

تستضيف وزارة الخارجية البريطانية والبنك الدولي مؤتمراً حول دفع النمـو  : القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط 
ر الجاري حيث سيجمع    االقتصادي في األراضي الفلسطينية من خالل القطاع الخاص يوم الثالث عشر من الشه            
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المؤتمر رجال اعمال فلسطينيين واسرائيليين ودوليين للنظر في كيفية رعاية وتشجيع التنمية االقتصادية للقطاع              
  .الخاص في األراضي الفلسطينية

  2/12/2005األيام الفلسطينية 
   مع اسرائيل وغزة  معبرالتجارةمصر تنتهي من انشاءات  .37

 حدودي مصري أمس انه تم االنتهاء من االنـشاءات الخاصـة بمعبـر               مسؤول كشف : رويترز -رفح مصر 
الذي يقع في مواجهة منطقة الدهينية على الجانب المصري في منطقة حدوديـة              ''كيرم شالوم    ''التجارة الجديد   

  . مثلثة بين مصر واسرائيل وغزة
  2/12/2005السفير 

  
  ية المعابر  لمتابعة تنفيذ إتفاقالقادم يصل األسبوع لرايسمبعوث  .38

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية أن كوندالزا رايس، ستقوم بإيفاد أحد كبار المسؤولين إلى إسـرائيل والـسلطة                 
 أشارت المصادر إلى ان      و .الفلسطينية لمتابعة تنفيذ إتفاقية المعابر، والعمل على تنفيذ المراحل التي لم تنفذ بعد            

  . مريكي المتزايد في العملية السياسية في المنطقةزيارة المبعوث تأتي في إطار التدخل األ
  2/12/2005 48عرب

  
  مليار دوالر في إسرائيل 3,5انتل االميركية تستثمر  .39

 االميركية، عمالق صناعة الرقائق، امس، انها ستبني الى جانب مصنعها االول، مصنعا أعلنت شركة انتل
ة واحدة في اسرائيل على االطالق، حيث يبلغ حجم للرقائق في اسرائيل، يمثل أكبر استثمار صناعي لشرك

  .  مليار دوالر3,5االستثمارات فيه 
  2/12/2005السفير 

  
   لألمم المتحدة العامةدعم ساحق لفلسطين في الجمعية  .40

، وبأغلبية ساحقة خمس قرارات متعلقة بفلسطين والشرق األوسط أمساعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 الجمعية، حيث أقرت القرارين اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة من جدول اعمال

وحصلت فلسطين بهذا على دعم إضافي، من دول مهمة  .للتصرف وشعبة الحقوق الفلسطينية في األمانة العامة
  .المكسيك واألرجنتينهي 

  1/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   في غزة الشهر المقبلالمستوطناتبدء إزالة أنقاض : حدةاألمم المت .41
صرح مسؤول في األمم المتحدة، أمس، بأن عملية إزالة آالف األطنان من أنقاض المستوطنات في غزة ستبدأ                 

وأوضح أن السبب فـي      .الشهر الـمقبل، بعد توقيع اتفاق بين األمم المتحدة وإسرائيل على تمويل تلك العملية            
 بأي شيء بهذا الخصوص حتى اآلن هو أننا كنا نتفاوض مع الحكومة اإلسرائيلية للتوصل إلى اتفاق                 عدم القيام 

  . شهرا12ً مليون دوالر ويتوقع أن تستغرق حوالي 25وتقدر قيمة عملية إزالة األنقاض بنحو  .مالي
  2/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  فتح في أزمة والترميم ال بد منه .42

  أيمن ياغي 
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ت حركة فتح الفلسطينية ازمة داخلية حقيقية بعد اعمال العنف التي جرت مؤخرا خـالل االنتخابـات                 هل دخل 
ففي ضـوء   ‚ ربما يبدو االمر كذلك مع حالة التخبط وعدم االنسجام بين اجيال هذه الحركة واقطابها             ‚ التمهيدية

لحركة واالخطاء الفنية فـي     االتهامات المتبادلة بين المتنافسين وخصومهم حول تسجيل اشخاص من صفوف ا          
اعداد ملفات الناخبين وقيام مسلحين بحرق صناديق االقتراع واالشتباك بااليدي يظهر جليا مدى التشرذم الذي               
يعتري الصفوف الفتحاوية ويؤشر الى ان الحركة لم تعد نفسها جيدا لخوض هذا االستحقاق المهم في مواجهـة                  

الالفت فـي   ‚ وزية لدخول معركة كسر العظم مع حزب السلطة فتح        حركة حماس التي بدت اكثر انسجاما وجه      
االداء الفتحاوي المضطرب مع بدء االنتخابات التمهيدية الختيار المرشحين هو كثرة عدد المتنافسين حيـث ان                

فهـذا العـدد    ‚  مقعدا ضمن قائمة مرشحي الحركة لالنتخابات التشريعية       49 مرشحا يتنافسون على     326هناك  
: ن المرشحين الذين ينتمون الى جيلين متضادين ومتنافرين في كيفية ادارة دفة الحركة في المـستقبل               الكبير م 

االول الحرس القديم ويضم شخصيات تحاول االبقاء على العقلية السابقة والراهنة في التعاطي مع المـستجدات                
  ‚ والمتحوالت الكبيرة التي حدثت على القضية الفلسطينية

وكفاءات تمتلك رؤية عملية وعلميـة      ‚  الجديد من القيادات الشابة وتضم اكاديميين ومتخصصين       الجيل: والثاني
وتحاول ان  ‚ لتطوير اداء الحركة واالرتقاء باسلوب عملها في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية           

ـ         ت بمـستوى واحـد مـع    تأخذ فرصتها في صياغة مستقبل الحركة والحلول محل الديناصورات التـي تعامل
  ‚المتحوالت والتطورات الدراماتيكية التي شهدتها قضية الصراع مع اسرائيل في السنوات االخيرة

وامام هذا الواقع السيئ وابعاده الخطيرة على مستقبل الحركة يتحرك ابومازن وحسب مصادر فلسطينية مطلعة               
ط لجلب شخصيات عامة ذات مكانة اجتماعية       في تطعيم قائمة فتح بشخصيات مستقلة تحظى بالمصداقية ويخط        

في محاولة منه الحداث نوع من التوازن في صفوف حركته القلقة التي تسير بايقاعـات               ‚ وسياسية واقتصادية 
  ‚متنافرة يمكن ان يؤدي استمرارها في هذا االتجاه الى ضياع السلطة من بين يديها

 جميع القيادات الفتحاوية وخصوصا في المجلس الثوري        دور فتح القيادي على الساحة الفلسطينية يستوجب من       
واعادة رسم اليـة    ‚ ان يقرأوا ما حدث في الدوائر االنتخابية في قطاع غزة على انه تطور خطير يجب تطويقه               

التنافس على مقاعد المجلس التشريعي على اسس سليمة وموضعية ترضي الجمهور الفلسطيني وتعيد له الثقـة                
تجنب االزمة القائمـة مـسؤلية كبـرى        ‚ لمسقبلي في صنع القرار من داخل البرلمان المقبل       بالحركة ودورها ا  

تقتضي من الفتحاويين على مختلف تياراتهم ووالءاتهم ان يبعدوا مـن صـفوفهم االنتهـازيين والفوضـويين                 
يح بـاب   واصحاب المصالح الضيقة وتقديم طبقة جديدة واعية تدخل هذا الخضم الديمقراطي من الباب الـصح              

التنافس الحر والشريف ليكونوا مثاال يحتذي لباقي القوى والفصائل والحركات وتقود نضال الشعب الفلـسطيني          
في هذه المرحلة المفصلية الحرجة بثقة وثبات لمواجهة المخططات االسرائيلية التي تتوسع شيئا فـشيئا نحـو                 

فالبرلمـان  ‚‚ لى المتناقضات الداخلية واالقليميـة    اغتصاب المزيد من الحقوق الفلسطينية اعتمادا على اللعب ع        
  ؟‚‚فهل يكون الفتحاويون والحماسيون وغيرهم على قدر المسؤولية‚ الجديد تقع عليه مسؤولية تاريخية

  2/12/2005الوطن القطرية 
 

  دولة الالعدل .43
  هآرتس عكيفا الدار

 كونداليزا رايس، اضـطر ارئيـل       قبل اسبوعين، تحت ضغط غير معتدل جدا من وزيرة الخارجية االميركية          
شارون الى التزام أن ال تشوش اسرائيل على االنتخابات للسلطة التشريعية للسلطة الفلسطينية، المخطط لها في                

واألمر يعنـي أن مرشـحي      . ، بسبب مشاركة حماس، التي تُعرف كمنظمة ارهابية       2006نهاية كانون الثاني    
. نافسون ايضا على اصوات السكان الفلسطينيين في شرقي القـدس         حماس، مثل رفاقهم في سائر االحزاب، سي      

العمـل  : جـريمتهم . ولكن في هذه االيام يحاكم في المحكمة اللوائية في القدس ثالثة شبان من شرقي المدينـة               
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العضوية والمشاركة في منظمة ارهابيـة، هـي        : مواد االتهام . السياسي استعدادا لالنتخابات للسلطة التشريعية    
اذا كان الصغار من الجبهة يطرحون في السجن، فماذا سيقول الـصغار فـي              . هة الشعبية لتحرير فلسطين   الجب

  .حماس؟
اعتُقل النشطاء الثالثة من الجبهة، متهمون بالمشاركة في حفل أجرته المنظمة في نادي جمعية الشبان المسيحية                

 شاقل للحفل وفي تقـسيم اللحـم علـى          800 بـ   في القدس احتفاءا بخريجي شهادات الثانوية العامة، وبالتبرع       
ولكن أساس جريمة الثالثة هو مـشاركتهم فـي جلـسات       . عائالت سجناء المنظمة وشهدائها في حي العيزرية      

سياسية وخُطب في مؤتمرات حزبية في أحياء شرقي القدس وما حولها اسـتعدادا لالنتخابـات فـي الـسلطة                   
  . الفلسطينية

انهما يذكران للمحكمة أن صورة الدكتور مصطفى البرغوثي، مرشـح الجبهـة،            . نمحامو الدفاع عن المتهمي   
ظهرت اليهما من لوح االعالنات بإزاء مبنى المحكمة في شارع صالح الدين، الى جانـب صـور مرشـحين        

 هل سترسـل    -يريد المحاميان أن يعرفا ما الذي سيحدث اذا ما سمح لحماس بالمنافسة في االنتخابات               . آخرين
كومة اسرائيل الشرطة للنظر وراء الستائر في صناديق االقتراع بين سكان شرقي القدس وتأمر النيابة العامة                ح

بمحاكمة من يضبط ومعه ورقة الجبهة، ولن نتحدث عن ورقة حماس؟ من الفضول أن نذكر أنه اذا كان يجوز                   
  .رات ودعاية انتخابيةلحزب أن ينافس في االنتخابات، فان نشطاءه يجوز لهم أن يقيموا مؤتم

أبلغ الشاباك عن أن المنظمة ال تعرف عن الحالة وأنها لم تعتد اعتقال وطلب محاكمة أناس لنـشاط ال يتـصل      
  . بالموضوعات األمنية

  1/12/2005الحياة الجديدة 
 

  الوضع النهائي يتشكل واقعا مرئيا على األرض .44
  أحمد عمرابي

رس المقبل موعدا إلجراء االنتخابات العامة فـي اسـرائيل عـرض            بعد تحديد اليوم الثامن والعشرين من ما      
دولـة  : شارون برنامج حزبه الجديد كاديما ووفقا للبرنامج حدد الحزب الشاروني سلفا صيغة الوضع النهـائي              

م يكن االعالن مفاجأة لقيادة السلطة الفلسطينية فقد قال الوزير صائب عريقـات ان               ل ‚فلسطينية منزوعة السالح  
  ‚ائيل تعمد الى شراء الوقت لتنفيذ رؤيتها االحادية بشأن حل الدولتيناسر

ماذا اعدت القيادة الفلسطينية من قوة ومن رباط الخيل لمواجهة هذا المصير واحباطه؟ ليس هناك               : السؤال اذن 
ه ال توجد قضية    ويبدو ان السياسة المعتمدة لدى القيادة الفلسطينية هي التهرب من القضية او التظاهر بأن             ‚ اجابة

بهذه الخطورة المصيرية فبينما يفضل عريقات تحويل المسألة الى المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل فـإن                
زميله الوزير نبيل شعث يقول باستخفاف ان الخطط العريضة لبرنامج حزب شارون المعلن ليست سوى مجرد                

  ‚شعارات انتخابية
  فهل هي فعال كذلك؟

يس تنظيرا متبطال وانما ارساء وقائع ملموسة على االرض على طريق اكمال الوضـع              برنامج حزب شارون ل   
  ‚النهائي

فالجدار الفاصل الممتد في شمال الضفة الغربية الى جنوبها مقتطعا مساحات شاسعة عن االرض تمهيدا لضمها                
  ‚نهائيا الى رقعة الدولة اليهودية ليس مجرد شعار انتخابي

وقبل اسبوعين فقط   ‚  في التجمعات االستيطانية الكبرى في الضفة لضمها الى اسرائيل         كذلك التوسع االستيطاني  
 مسكنا اضافيا فـي مـستوطنة معاليـه         350اعلنت وزارة االسكان االسرائيلية رسميا استدراج عروض لبناء         

ائيل على  ادوميم كبرى مستوطنات الضفة وقالت متحدثة اسرائيلية رسمية بكل صراحة ان هناك توافقا في اسر              
  ‚ان تبقى معاليه ادوميم تحت سيطرة اسرائيل مستقبال بغض النظر عن االتفاق النهائي مع الفلسطينيين
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كذلك فإن العملية الجارية على قدم وساق الستكمال تهويد القدس لتبقى تحت السيطرة االسرائيلية الى االبد بما                 
  ‚في ذلك شقها الشرقي ليست مجرد شعار انتخابي اجوف

 اجل هذه المشروعات ليس سرا ان اراضي فلسطينية تنزع من اصحابها وان منازل تهدم تمهيدا لمصادرة                 ومن
الرقعة االرضية المقامة عليها وذلك على خلفية تحويل الضفة الى مجموعة كانتونات وطرق التفافية تجعل من                

  ‚المستحيل عمليا اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة
 ان تدير القيادة الفلسطينية ظهرها لما يجري ويتبارى رجالها في اطالق تصريحات توحي              أليس عجيبا بعد هذا   

  باالطمئنان واالسترخاء؟
  2/12/2005الوطن القطرية 

 
  ال حديث عن الكونفيدرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية: اهللا الثاني عبد .45

  :  )باسل أبوحمدة: ترجمة( وفيما يلي نص الحوار 
المشكلة . أن األمر يتعلق بمصداقية الحكومة، المشكلة موجودة في أيديولوجية التشدد اإلرهابية          ـــ ال أعتقد    

ليست أردنية أو أميركية أو سعودية، لدينا صراع كبير داخل المجتمعات اإلسالمية وما يتعين علينا فعله هـو                  
في يوليو الماضي، عقد فـي      . ابتحريك الغالبية الصامتة كي تتقدم خطوة إلى األمام ونناضل سوياً ضد اإلره           

  يا فتيان عليكم اتخاذ القرار، : عمان مؤتمر لرجال الدين قيل فيه لشباب العالم اإلسالمي
هل تريدون ان تسيطر أيديولوجية التكفير، التي تراهن على العنف على الطريقة العراقية أم تريدون االنضمام                

ل الناس األبرياء باسم اإلسالم، هذه هـي المـشكلة التـي            إلى صفوف المسلمين المعتدلين، الذين يرفضون قت      
  . تواجهها جميع الدول اإلسالمية

ــ كل دولة في الشرق األوسط تواجه أيديولوجية التكفير، والبد من أن يقال في المدارس وبشكل واضح إنها                  
لية والعسكرية في الحـرب     أما التوجهات الما  . لكن هذا تحد يجب أن يواجه على المدى البعيد        . ال تمثل اإلسالم  

ضد اإلرهاب فإنها تتطور على المدى القريب، لكن التحدي التعليمي يتطلب من عشرة إلى خمسة عشر عامـا                  
أو أكثر حيث ال يتعلق األمر بتربية األطفال في المدارس فحسب، وإنما بالدخول إلى المنازل وتعليم المجتمـع                  

ناء إقامتي في الواليات المتحدة، أراد المسلمون بنـاء مـسجد فـي             أث. هذا قد يدوم عقوداً من الزمن      بمجمله،  
سنيسناتي وتعاقدوا معنا كي نرسل لهم بعض رجال الدين، لكن لم تكن هناك ميزانية لذلك، بعد مـرور سـتة                    

لكـن  . واعتقد األميركيون ان المشكلة ليست مـشكلتهم      . أشهر، وقع ذلك المسجد الرائع بين يدي إمام تكفيري        
ال يقتصر على النضال ضمن العالم اإلسالمي فقـط،          . أجمع يدرك اآلن ان األمر يتعلق بمشكلة عالمية       العالم  

فهؤالء األشخاص يريدون استغالل السياسة لمواجهة المسلمين، لكن أيضاً إلضعاف األسرة اإلسـالمية عـن               
العات الرأي فـي الـشرق      وستفاجئكم معرفة الكم الهائل من استط     . طريق إثارة المشاكل بين الشرق والغرب     

 سبتمبر كانت من فعل القاعدة، رغم تبني هـذا          11األوسط، التي يقول فيها الناس إنهم ال يصدقون بأن أحداث           
  . التنظيم لتلك العملية

نحن ال نستطيع بناء هوية أردنيـة يـشعر         .. 1967ــ ليس أمراً جديداً، إنه أمر يتصدى له األردن منذ عام            
لدينا الكثير من األردنيـين ذوي األصـل         . حتى يتم حل النزاع الفلسطيني ــ اإلسرائيلي       الجميع بأنها تشمله  

أما االعتـداءات، فلقـد     . الفلسطيني، الذين لم تعط لهم بعد فرصة االختيار بين البقاء هنا أو العودة إلى وطنهم              
أبـداً  % 100ردنية لن تتحقق    يتعين علينا مواصلة بناء هذا البيت، لكن الهوية األ        ..  ساهمت في توحيد صفوفنا   

  . حتى يتوفر رد على مستقبل الفلسطينيين
 أربعة أو خمسة أهداف كبيرة البـد مـن          2006لدينا في عام    . ــ كل شيء سيستمر حسب ما هو مخطط له        

. فعلى الصعيد السياسي، سنتناول برنامج شخص واحد، صوت واحد وقانون األحـزاب الـسياسية             . استكمالها
وهاتان القضيتان أساسيتان في مسيرة إنـضاج الـسياسة         . من السكان % 9ئيسية ال تصل إال إلى      فاألحزاب الر 
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القضية األخرى هي قضية    . في الجانب االجتماعي، سنسرع عملية سن قانون محاربة الفساد الجديد          . األردنية
 البلد العربي األول فـي      عقوبة اإلعدام، التي نعمل عليها منذ بعض الوقت مع االتحاد األوروبي، وربما نكون            

إلغاء عقوبة اإلعدام، رغم أن النقاش يدور في هذه اللحظات حول إذا ما كان يجب تطبيقهـا علـى الجـرائم                     
وفي الجانب االقتصادي، فإن األمر يتعلق بدفع عمليات الخصخصة واإلصالح المالي، وهما أمران              .اإلرهابية

  . أساسيان لضمان ازدهارنا
  ٭ وماذا عن 

  . 2007 المقبل، لكنها مقررة في العام 2006 في عام  )االنتخابات( كن أن تجرى ــ يم
إذا لم يتقاسم العراقيون، سنة وشيعة وأكراد، الشعور بالوحدة الوطنية،          . ــ مفتاح العراق يكمن في االنتخابات     

مستقبل البلـد سـيكون   وإذا لم نتمكن من تحقيق ذلك، فإن . فإننا سوف نسير باتجاه مواجهة مشكلة خطيرة جداً 
يجب . أما فيما يتعلق بسوريا، فال بد لدمشق ان تتحلى بالشفافية في التحقيق حول اغتيال رفيق الحريري               . مهدداً

لدينا أيضاً مشكلة إيران والقضية الفلسطينية ـــ اإلسرائيلية، حيث شـكلت عمليـة             . عليهم أن يكونوا كذلك   
  .  اإلسرائيلية، لكنه ليس كافياًاالنسحاب من غزة قراراً شجاعاً للحكومة

لكن الفلـسطينيين ومجـتمعهم     . ـــ يواجه محمود عباس تحدياً يتمثل في جلب حماس إلى الميدان السياسي           
المدني يتحملون أيضاً جزءاً من المسؤولية، إذ ينبغي أن يفهموا أنه ال مناص من القضاء علـى العنـف كـي                     

فالـشرطة الفلـسطينية ال تملـك       . ن إلى عباس في ميدان األمـن      ونحن سنمد يد العو   . يحسنوا ظروف حياتهم  
  . كيف للشرطة أن تردع المتشددين إذا لم تكن مجهزة بشكل مناسب. الوسائل الكافية

هـل  . ٭ يعود الحديث عن ، األمر الذي يمثل تراجعاً عن قرار الملك حسين بفك االرتباط مع الضفة الغربيـة                  
  ار؟ تأخذون هذه اإلمكانية في االعتب

. ، وإنما للفلسطينيين   )كونفيدرالية بين األردن والفلسطينيين   ( ـــ ال يعود إلينا اتخاذ هذا النوع من القرارات          
وإذا مـا   . وطالما لم يجد الصراع مع إسرائيل طريقه إلى الحل، فليس هناك مكان للحديث عن الكونفيدراليـة               

لفلسطينية، فإنه من الممكن المحاولة، لكن ليس قبـل ذلـك           راهن الشعبان على هذه اإلمكانية بعد إقامة الدولة ا        
  . أبداً

   اسبانيا- إيه بي سي
  2/12/2005البيان 

  هل نشهد نواباً في المخابئ وخلف القضبان؟: االنتخابات الفلسطينية .46
الحاصل على المرتبة األولى في انتخابات حركـة فـتح التمهيديـة فـي              )  عاماً 93(بدا ناصر جمعة    : رام اهللا 

حافظة نابلس أكثر من مبتهج بهذا الفوز الكاسح، لكن ما ينغص عليه فوزه انه لن يتمكن من الوصـول الـى                     م
التجمعات السكانية في دائرته أثناء الحملة االنتخابية، والسبب هو انه مطلوب ألجهزة األمن االسرائيلية بتهمـة                

  .قيادة جناح في كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح
انا أعلم انني لست فقط علـى قـوائم   : ناصر في حديث الى الحياة من مخبأه في البلدة القديمة من نابلس           ويقول  

االعتقال بل على قوائم االغتيال أيضا، لذلك لن أتمكن من الوصول الى القرى والبلدات الستين في المحافظـة                  
  . الحواجز العسكرية اإلسرائيليةإلطالعهم على برنامجي االنتخابي ألن الوصول اليها يتطلب المرور عبر

  .ربما كان على الجمهور أن يأتي الي لسماع برنامجي هنا في البلدة القديمة في نابلس: وأضاف ساخراً
وناصر واحد من عدد من المطلوبين الذين فازوا او يتوقع فوزهم في االنتخابات التمهيدية الجارية في حركـة                  

تيار مرشحيها النتخابات المجلس التشريعي في الخامس والعـشرين مـن           فتح، كبرى الفصائل الفلسطينية، الخ    
  .المقبل) يناير(كانون الثاني 

الملقّـب بــ    )  عاماً 43(ففي جنين فاز في الموقع األول في هذه االنتخابات زميل لناصر هو جمال ابو الرب                
ة عنف شاهده الناس فيها قبـل       وأحدث حال . هتلر لشدة ما عرف عنه من عنف في االنتفاضتين األولى والحالية          
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اشهر عدة كانت عندما جمع المئات من أهالي بلدته قباطية وأعدم عمــيالً رمياً بالـرصاص علـى مـرأى                  
  .منهم

الذي يقود جماعة أخرى من كتائب شهداء األقصى تتمركـز          )  عاماً 42(وفي نابلس فاز ايضاً جمال الطيراوي       
مسلحين الذين يحظون برعاية جهاز المخابرات الذي يترأسه احـد          في مخيم بالطة لالجئين، وتضم عشرات ال      

  .ابناء المخيم توفيق الطيراوي
ولم تكن المفاجأة فقط في فوز مطلوبين وانما ايضاً في فوز معتقلين في هذه االنتخابات التي عاقب فيها الجيـل                    

المحكوم )  عاماً 47( مروان البرغوثي    فقد فاز . الشاب في فتح قيادته التاريخية لفشلها في السياسة وفي االدارة         
ـ     في المئة من أصوات الناخبين في دائرته رام اهللا ما يؤهله لقيادة الئحة حركة فـتح                 94بالسجن مدى الحياة ب

المحكوم بالـسجن سـبع     )  عاما 33(وفاز أيضا في دائرة جنين جمال حويل        . لهذه االنتخابات من دون منازع    
  .ونصف سنة، بتهمة تأسيس كتائب شهداء األقصى في مخيم جنينسنوات، أمضى منها ثالث سنوات 

 دائرة انتخابية في الضفة، في حين فشلت فـي          11من أصل   ) محافظات(واجرت فتح انتخابات في سبع دوائر       
إجرائها في قطاع غزة الذي يضم خمس دوائر بعد قيام مسلحين بدهم مراكز االقتراع ألسـباب تعـود الـى                    

  .الحركة المتنافسة هناكالصراع بين قيادات 
لكن الرئيس محمود عباس تعهد، هو وقيادات فتحاوية عديدة، بمواصلة اجراء االنتخابات في الدوائر المتبقيـة                

ففي دائرة الخليل، كبرى الـدوائر االنتخابيـة فـي          . حيث يتوقع ان ينجح عدد آخر من المطلوبين والمعتقلين        
 في قائمتها لألسير أبو علي يطا المحكوم بالـسجن مـدى الحيـاة،              الضفة، توافقت فتح على منح المقعد األول      

  . عاما في السجون االسرائيلية26وأمضى 
  .والصعوبات التي يواجهها المطلوبون ال تقل صعوبة عن تلك التي يواجهها المعتقلون قبل االنتخابات وبعدها

اذا فـزت فـي     : نقـب الـصحراوي   ويقول جمال حويل في مقابلة مع الحياة أجريت عبر الهاتف من سجن ال            
لقد قرأت النظام الداخلي للمجلـس،  : وأضاف. االنتخابات فانني سأقدم اقتراحاتي مكتوبة الى المجلس التشريعي       

ووجدت ان من غير المسموح التصويت عبر الهاتف، لذا سأكتفي بالمشاركة في بعض أجزاء العملية التشريعية                
  .مثل اقتراح القوانين

: ويقـول . فيتوقع، في حال الفوز، ان يواجه المشكلة ذاتها وهي الحواجز العسكرية االسرائيلية      اما ناصر جمعة    
ربما أتسلل الى مقر المجلس في رام اهللا عبر الجبال، وأشارك في الجلسات المهمة للتشريعي، امـا الجلـسات                   

  .العادية فسأكتفي بحضورها عبر التلفزيون
فتح في نابلس فان ناصر جمعة الذي أمضى االنتفاضتين األولى والثانية           وبحصوله على الموقع األول في قائمة       

  .مطارداً من جانب قوات االحتالل يكون قد ضمن الفوز في هذه االنتخابات
ونتيجة لمنع عدد مـن نـواب       . ويوفر تلفزيون فلسطين خدمة البث الحي والمباشر لجلسات المجلس التشريعي         

ناء االنتفاضة لجأ المجلس الى الربط بين مقريه في رام اهللا وغزة عبـر              قطاع غزة من الوصول الى الضفة أث      
  .نظام الـ فيديو كونفرنس

ويبدي الشارع الفلسطيني قبوال للكثير من قيادات الجيل الشاب في فتح الذين فازوا في هـذه االنتخابـات ألن                   
، وان كان بعضهم سيواجه صعوبات      اسماءهم ارتبطت باالنتفاضة ولم ترتبط بالفساد مثل قيادات الحرس القديم         
  .في الفوز لتورطه في صراعات داخلية او في اعتداءات وخرق القانون

المناخ مناخ مقاومة لهذا كان من      : وقال احمد غنيم عضو المجلس الثوري لـ فتح وأحد قيادات الحرس الجديد           
  .الشارعالطبيعي ان يفوز هؤالء الشباب ألنهم منخرطون في المقاومة ويحظون بثقة 

وهؤالء الذين فازوا ليسوا فقط مقاتلين ومناضلين بل مؤهلون علمياً، فغـالبيتهم يحملـون شـهادات                : واضاف
جامعية وقد انضموا للقتال وأصبحوا مطاردين ومعتقلين ألنهم لم يشاؤوا البقاء في موقع المتفـرج كمـا فعـل                 

  .غيرهم، مشيراً في ذلك الى قيادات الحرس القديم
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الناس سئمت من الوجوه القديمة وتريد التغيير،       : عبدالقادر الحائز على الموقع األول في دائرة القدس       وقال حاتم   
  .ونحن أملهم بإحداث التغيير
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