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  شارون يتراجع عن اتفاق الممر اآلمن مع رايس  .1

 نقل الجانب االميركي الى السلطة الفلسطينية :لندن فاتنة الدجاني عن مراسلتها في 8/12/2005الحياة ت نشر
اقتراحاً اسرائيلياً في شأن تشغيل الممر اآلمن بين الضفة وغزة وصفه الفلسطينيون بأنه غير جاد ويشكل 

لذي سلمه القنصل االميركي في القدس واوضحت مصادر مطلعة للحياة ان االقتراح ا .تراجعاً عن الوضع القائم
، كما انه اسوأ من اقتراح وولفنسون، ويشكل سابقاًالى غسان الخطيب، اسوأ من االتفاق الذي كان معموالً به 

وحسب  .وأسوأ مما ورد في اتفاق اوسلو. ضربة لجهود رايس في التوصل الى اتفاق في شأن المعابر
كثيرة، إذ يسمح للغزيين فقط بالوصول الى الضفة، في حين يمنع سكان المصادر، فإن االقتراح يتضمن قيوداً 

كما انه يحدد سقفاً زمنياً لمكوث الغزيين في الضفة ال يتجاوز عشرة ايام، كما . الضفة من الوصول الى غزة
تي ويحدد االقتراح الفئات العمرية ال.  شخصا في اليوم250يحدد سقفاً لعدد الغزيين العابرين ال يتجاوز 

.  عاماً من تقديم طلبات للحصول على تصاريح36 و16تستطيع عبور الممر من غزة بحيث يمنع من هم بين 
 .ويشير االقتراح الى ان اسرائيليين سيديرون الممر

وأكد الخطيب في اتصال هاتفي مع الحياة ان الجانب الفلسطيني تلقى اقتراحاً اسرائيلياً لكن هذا االقتراح لم 
وأوضح ان المطروح هو تقريباً . سمي تفاوضي ولو طرح رسمياً فلن يشكل أرضية للتفاوضيطرح بشكل ر

لذلك ال نعتقد انه جاد، بل هو من . الوضع القائم حالياً، بل يسمح االسرائيليون اآلن بتصاريح في االتجاهين
ما . قاً من االميركيينلم نسمع تعلي: ورداً على سؤال عن الموقف االميركي من االقتراح، قال. باب التفاوض

طرحوه فقط هو تشجيعنا على عقد لقاء ثنائي والمبادرة الى االتصال باالسرائيليين من اجل بدء التفاوض على 
وعندما اتصلنا مع االسرائيليين بناء على االقتراح االميركي، اخبرونا ان هناك قراراً حكومياً . موضوع القوافل

 .ل حتى اشعار آخر بسبب هجوم نتانيابوقف االتصال معنا في شأن القواف
كشفت مـصادر إسـرائيلية أن       :والوكاالت نقالً عن مراسليها     غزةوالقدس   من 8/12/2005البيان  وأضافت  

وأضافت أن شارون يتجه إلى اعتبار معبـري كـارني وايريـز نقطتـين              . شارون أثار استياء واشنطن   قرار  
وأشارت إلـى   . سرائيل عبرهما الحصول على تأشيرة دخول     حدوديتين يتوجب على كل من يريد الدخول إلى إ        

 يزعم ان الفلسطينيين لم يلتزموا بتنفيذ االتفاق مع رايس وأن رسالة واضحة وجهت إلى المصريين والسلطة                 هان
الفلسطينية نقلها فايسغالس تفيد بأن إسرائيل لن تسمح بتواصل الخروقات الفلسطينية لالتفاقيـة عبـر إدخـال                 

  . لى مناطق القطاعمطلوبين إ
 شددت على ضـرورة تطبيـق        فلسطينية مصادر أن   ألفت حداد  7/12/2005 48عرب  وذكرت مراسلة موقع    

اتفاق المعابر وفتح الممر اآلمن في الخامس عشر من الشهر الجاري، موضحة ان أي موعد بخالف ذلك يعتبر                  
ني بضرورة الضغط الجـدي علـى إسـرائيل         وطالبت المصادر االدارة االمريكية وفريقها االم      .خرقا لالتفاق 

  .لتطبيق ما تم االتفاق عليه
االدارة األميركية اعربت عن معارضتها الـشديدة لهـذه الخطـوة            أن   8/12/2005الشرق األوسط   وجاء في   

واشارت الى ان شارون معني بتوظيف موقف من اتفاق         . واوفدت المبعوث الخاص لرايس الستيضاح الموقف     
السجال الداخلي، اذ ينوي تحميل موفاز عن االخفاق في التوصل التفـاق يـضمن الـشروط                الممر اآلمن في    
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واضافت المصادر ان شارون غاضب من الطريقة التي ادار فيها جلعاد المفاوضـات مـع        . األمنية االسرائيلية 
مفاوضـات  واتهم شارون جلعـاد بانـه ادار ال       . الفلسطينيين والمصريين واألميركيين حول الممر ومعبر رفح      

  .كرعاة البقر دون أن يأخذ معه مستشارين عسكريين او أمنيين للمفاوضات
  
   والفصائل تستنكر االعتقاالتاستشهاد ناشط بارز في غزة  .2

  مسعفون فلـسطينيون   هقالما  : غزة ووكاالت  وليد عوض من   عن مراسلها    8/12/2005 القدس العربي    نشرت
سيارة فلسطينية في قطاع غزة أمس فقتلت ناشطا بارزا في لجان            ى ان طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخا عل      من

وأكد متحدث باسم اللجان استـشهاد قائـد وحـدة          . المقاومة الشعبية وجرحت عشرة آخرين بينهم ثالثة اطفال       
  . انهم سيثأرون لهمعلنا. القناصة
ن المقاومة الشعبية لجاأن : ا ف ب، أب، رويترز، يو بي آي، د ب انقال عن  8/12/2005 السفير وذكرت

مهزلة حملة االعتقاالت في صفوف  هددت مع كتائب شهداء االقصى بوقف التهدئة ما لم تجمد السلطة
  . الجماعتين ومقاومي الجهاد االسالمي في الضفة الغربية

 أمس نداء اوجهت  كتائب األقصى ولجان المقاومةإلى أن :غزةمن  8/12/2005االتحاد االماراتية وأشارت 
كتائب الهددت  كما. جالً لمحمود عباس بإصدار تعليماته إلطالق سراح من تم اعتقالهم من المقاومين فوراعا

  .باستخدام القوة إلطالق سراح نشطائها المعتقلين في سجن أريحا
 من,  محافظ جنين  هوضح أ ام: وكاالتنقال عن   رام اهللا   من   8/12/2005 الغد األردنية     مراسل  حامد جاد  ونوه
سلم رسالة من المعتصمين بخصوص االعتقاالت في صفوف الجهاد واوضح انـه ابلـغ المعتـصمين ان                 انه ت 

واضـاف ان الـسلطة ال تعـارض         .السلطة ستالحق كل من يخرج عن االجماع الفلسطيني واتفـاق الهدنـة           
  .االحتجاجات السلمية الديموقراطية لكنها حريصة على تطبيق القانون وفرض النظام

عربت عن استنكارها وإدانتهـا لعمليـات       أحماس  ن  أ: غزة من 8/12/2005الفلسطيني لإلعالم    المركز   ولفت
االعتقال السياسي التي تشنها قوات األمن الفلسطينية في صفوف فصائل المقاومة، واعتبرتها  خطوة خطيـرة                

، مطالبة الـسلطة    من شأنها أن تزيد من حدة الخالف الداخلي بدال من الحرص على الوحدة الوطنية وصيانتها              
  .بالكف فوراً  عن االعتقاالت، وإطالق سراح جميع الذين جرى اعتقالهم

 يوسـف إن     حسن وقال. حماس دعت الفصائل إلى االلتزام بالتهدئة      أن   :غزة من   8/12/2005 البيان   وأوردت
م من ذلك رفض إدانة     على الرغ  إال أنه    . جميع الفصائل عليها االلتزام بما جرى االتفاق عليه في حوار القاهرة          

   .  قائال إن مثل هذه الهجمات تقع بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية للهدنة,نتانياانفجار 
  
  غلق نفقين في رفحاألمن الفلسطيني ي .3

اعلن توفيق ابو خوصة امس ان اجهزة االمن اغلقت نفقين في رفح في اطار جهود الـسلطة                  :غزة والوكاالت   
  . فوضى ومالحقة مهربي السالح وتجار المخدراتلفرض االمن والنهاء حالة ال

  8/12/2005البيان 
  

   األمن بالتصويت قبل االنتخابات بيومينلرجالالسماح  .4
عدل المجلس التشريعي امس قانون االنتخابات الفلسطينية بهدف السماح لرجـال االمـن   : وكاالتـ رام اهللا  

 يوم  لحفظ االمن  يتفرغون   همهدف جعل ب,  المقرر بيومين  بالتصويت في االنتخابات التشريعية العامة قبل موعدها      
  .االنتخابات

  8/12/2005الغد األردنية 
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  لفتح في االنتخابات التشريعية % 36لحماس مقابل % 46: استطالع .5
 أنه في حـال  , ذكر استطالع للرأي أجراه مركز أبحاث المستقبل بقطاع غزة  : د ب أ، ا ف ب      -غزة، رام اهللا    
بينما ستحـصل   % 45ر8قطاع امس فان حماس ستحصل على مانسبته        التخابات التشريعية في    لو أجريت االن  

وذكر بأن هناك رغبة واضحة لدى المواطنين الفلسطينيين للمشاركة          .من االصوات % 36ر1فتح على مانسبته    
عـدم رضـاهم عـن أداء المجلـس         % 81ر7أبدى  في حين   .  في المئة  84ر6  ذلك في االنتخابات حيث أكد   

  .تشريعي في المرحلة السابقةال
  8/12/2005الدستور 

  
  سليمان لتثبـيت التهـدئةعمر نفي احتمال زيارة مرتقبة ل .6

نفت مصادر فلسطينية موثوقة ومطلعة، نفياً قاطعاً، األنباء التي ترددت عن احتمال قيام             :  فايز أبو عون   -غزة  
 الحديث عن أية زيارات     روأوضحت أنه لم يج    .اًعمر سليمان، بزيارة إلى األراضي الفلسطينية وإسرائيل قريب       

  . في المستقبل القريب إلى المنطقةهمرتقبة ل
  8/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  ستعاقب العبين شاركوا في مباراة مع اإلسرائيليين الفلسطينيةالسلطة  .7

م إلى جانب إسرائيليين قال جمال زقوت، أمس، ان السلطة تعتزم معاقبة العبين فلسطينيين لمشاركته :رويترز
وأكد ان هذا التحرك ينسجم مع موقف الشعب . في مباراة سالم في برشلونة، رعاها مركز بيريز للسالم

قالت متحدثة باسم مركز فيما . الفلسطيني الذي يعارض تطبيع العالقات مع إسرائيل قبل أن تنهي احتاللها
مركز وشريكه الفلسطيني حصال على موافقة الن وأكدت ا. بيريز ان رد فعل السلطة غير مسؤول ومقلق
 . محمود عباس والرجوب، في ما يتعلق بالمباراة

  8/12/2005السفير 
  
   تسعى لمجلس تشريعي يحمي الحقوق الوطنيةحماس :مشعل .8

إلى أن الجمود الـذي      وأشار .الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة اآلن    السياسية  قال خالد مشعل، إن الحياة      : صنعاء
. نسحاب يجعل من المستحيل نجاح أي جولة من جوالت التفاوض مع الكيان الـصهيوني             ال خاصة بعد ا   هاأصاب

مع وجـود مزايـدات علـى حـساب الـدم       ما زاد الجمود الخالفات الداخلية في المجتمع الصهيوني  وقال إن 
لـدول العربيـة بقـضايا     أن الواليات المتحدة وانشغالها بالعراق، وكذلك انـشغال ا        : وأضاف قائالً  .الفلسطيني

 من ناحيـة    ورفض .داخلية، جعل الحالة الفلسطينية تعيش في عزلة مع استفراد شارون بعد خروجه من غزة             
 أن يحدد موقفا مسبقا حول مشاركة حماس في الحكومة القادمة إذا ما حصلت علـى أغلبيـة المقاعـد                    أخرى

اركتها في االنتخابات، مؤكداً أن الهدف األساسي هو        إن حركته ال تسعى للتفوق من خالل مش       : وقال. البرلمانية
  االنتخابـات  سنحترم نتائج : وقال .تكريس الديمقراطية، وإيجاد مجلس تشريعي يحمي حقوق الشعب الفلسطيني        

وأكد تمسك حماس بخيار الوحدة الوطنية، مشدداً على أنها لن تنجر وراء الصراعات              .مع التأكيد على نزاهتها   
ر السلطة من أن تعود للسلوك األمني، والتنسيق مع االحتالل أو االستجابة للضغوط األمريكيـة               وحذ .الداخلية

وأشار إلى أن هناك اتفاقـاً بـين حمـاس           .في مالحقة قادة الجهاد، والتضييق على المقاومة أو سحب سالحها         
نانيـة سـيتم احتواؤهـا      والسلطة يقضي بأن أية خالفات في الشأن الفلسطيني إذا ما ظهرت في المخيمات اللب             

  .بالحوار، نافيا أن تكون حماس جزء من أية خالفات هناك
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  8/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عملية نتانيا إدانةالجهاد تشيد بموقف الجزائر في إفشال بيان  .9
ي مجلـس    للواليات المتحدة ف   االجهاد موقف الجزائر التي تمكنت فيه من إفشال قرار        حركة  ثمنت  : ألفت حداد 

وقال خالد البطش إن هذا القرار صاغته أمريكا نيابة عن الكيان الصهيوني من اجـل               . األمن يدين عملية نتانيا   
كما أشار إلـى ان الحركـة ال        . إدانة العملية التي هي حق مشروع لشعب محتل يقاوم من اجل استرداد أرضه            

  .هيه دون ان ترد علزالت ملتزمة بالتهدئة لكنها ال تقبل أن يواصل العدو جرائم
  7/12/2005 48عرب 

  
  مرشحا66ًهنية سيرأس قائمة حماس المكونة من  .10

ن الحركـة تنـوي     مـن أ   مصادر في حماس     هقالتما  : غزة من   فتحي صباح  8/12/2005 الحياة   نقل مراسل 
 سـيرأس  واضافت ان اسماعيل هنية. االعالن عن قائمة مرشحيها لالنتخابات التشريعية بعد غد في مدينة غزة          

واعتبر هنية ان مـشاركة الحركـة ليـست ترفـاً      . محمود الزهارها من المتوقع ان يرأسفي حين كان.قائمةال
وقـال ان االنتخابـات    .سياسياً، انما هي حاجة وطنية الزمة كي تتمكن كل القوى السياسية من قيادة الـسفينة 

حماية الحقوق المدنية، وانما حمايـة الحقـوق        متعلقة بفرز نخبة سياسية وقاعدة سياسية يقع على عاتقها ليس           
حركة بحد ذاته، بل وسيلة إلصالح النظام الـسياسي         لواشار الى ان الفوز بمقاعد المجلس ليس هدفاً ل        . الوطنية

  .وحماية المقاومة ومنحها الشرعية السياسية
ات كبيـرة فـي     يوسف إن حماس تتوقع تحقيـق انجـاز       حسن  ل  و ق :رام اهللا  من   8/12/2005 البيان   وذكرت

وأضاف إذا  . مشاركة في الحكومة الفلسطينية   الن من السابق ألوانه اتخاذ قرار بشأن        أ أضافولكنه  . االنتخابات
  . وأن جميع الخيارات واردةتشارك كانت ستخدم المصلحة الفلسطينية فإن حماس س

  
    وأبو النجا ينفي مرشحيهااختيارفتح تنتهي من  .11

لكن  .حركة فتح، انهت انتخاباتها التمهيدية    أن   :وكاالتنقال عن   رام اهللا    من   8/12/2005 الغد األردنية    نشرت
 في  .حمود عباس ستبدأ النظر في اعداد القائمة النهائية الرسمية الختيار مرشحي الحركة           ملجنة خاصة يقودها    

هامـات بـالتزوير    مراقبون على االنتخابات ان عملية االقتراع في قلقيلية جرت بهـدوء ودون ات      فيه قالوقت  
   .أخرىمقارنة مع االنتخابات التي جرت في مناطق 

 ابراهيم أبو النجا نفى ان تكون فتح انتهت من أن  إلى:غزة من فتحي صباح 8/12/2005 الحياة ولفت مراسل
حركة ما زالت تبحث سبل تشكيل قائمة تمثل الوقال ان  .اجراء االنتخابات التمهيدية او اختيار مرشحيها

قائمة على اساس الواضاف ان الحركة ستختار  . مقعداً في المجلس66 عضواً الحتالل 66ركة مؤلفة من الح
وأبدى تفاؤله في نجاح الحركة في اجتياز . 16 آخرين في الدوائر االنتخابية الـ66التمثيل النسبي، وسترشح 

 .كما أبدى أسفه لما وصفه باجهاض هذه التجربة الديموقراطية .هذه األزمة
  

  فرج عن عضو القيادة السياسية لحركة حماس عدنان عصفورياالحتالل  .12
 بعد انتهاء مـدة      عصفور أفرجت سلطات االحتالل فجر اليوم عن عضو القيادة السياسية لحركة حماس عدنان           

   . شهرا24ًمحكومتيه البالغة 
  8/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  تشدد حصارها على المدينةمخيم طولكرم وواالحتالل يقتحم طوباس  .13
اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية مدينة طوباس وشنت حملة دهم وتفتيش واسـعة طالـت الكثيـر مـن                   

  اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطالق نيران كثيف، وشنت حملة دهم وتفتيش، فيما شددت قوات ، كما المنازل
  

  .اجز العسكريةاالحتالل حصارها على المدينة، وشنت المزيد من الحو
  8/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مخطط اسرائيلي لالستيالء على مجمع عين سلوان   .14

كشف النقاب امس عن محاوالت جمعيات يهودية وفي مقدمتها ما يسمى جمعيـة       :  جمال جمال ،  القدس المحتلة 
فيه االوقاف االسالمية ان المكـان      العاد االستيالء على مجمع عين سلوان جنوب البلدة القديمة في وقت اكدت             

وحذر مدير اوقاف القدس في رسالة بعثها الى رئيس بلدية القدس من استمرار              .وقف اسالمي منذ مئات السنين    
  .الحملة االسرائيلية لالستيالء على مجمع عين سلوان

  8/12/2005الدستور  
  

  االحتالل يقرر بناء معبر الخضر  .15
 دونماً من أراضي محافظة بيت لحـم وحـدد          85 عسكرياً جديداً بمصادرة     ار أم أمس، ،أصدر جيش االحتالل  

 .الجديد الذي سيجري إقامته خـالل األشـهر القادمـة         ) معبر الخضر (القائد الصهيوني لمنطقة بيت لحم موقع       
األمر العسكري فإن األراضي المصادرة ستخصص لبناء معبر يربط ما بين قرى الريف الغربي              هذا  وبموجب  

  . ركز المحافظةمع م
  8/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مشروع استيطاني جديد بالقرب من قلقيلية  .16

باشرت السلطات االسرائيلية باعداد البنية التحتية القامة مستوطنة جديدة بـالقرب مـن             : امال شحادة ،  الناصرة
هدف اقامة المستوطنة الجديدة الى     وت . اطلق عليها نوفيع تسوفيم     مسكن ومنطقة صناعية،   1200قلقيلية تشمل   

  .تواصل استيطاني في المنطقة حيث تقع بالقرب من مستوطنة تسوفيم على اراضي قرية جيوس، شرق قلقيلية
   8/12/2005الرأي األردنية 

  
  االحتالل يغلق جمعية في جنين  .17

في مدينـة جنـين بعـد أن     أن الجيش اإلسرائيلي أغلق جمعية البر واإلحسان الخيرية ،أمس،  أفادت وكالة وفا  
ونقلت وفا عن رئيس الجمعية الشيخ تركمان قوله إن قوات كبيرة من جيش االحـتالل اقتحمـت                 . اقتحم مقرها 

وحطمت أبوابها وعبثت بمحتوياتها، ودمرت أربعة أجهزة كمبيـوتر والملفـات والوثـائق              فجراً مقر الجمعية  
 تركت نص قرار مكتوبا يقضي بإغالق الجمعيـة لمـدة           وأضاف أن قوة الجيش   . والسجالت المتعلقة بالجمعية  

عامين مشيرا إلى أن الجمعية تعمل في مجال مساعدة األيتام والفقراء والمحتاجين وأنها ستواصل عملهـا فـي     
  . خدمة المواطنين

  8/12/2005البيان 
  

  اطالق النار على قوارب الصيد وإحراق أحدها ببحر غزة .18
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في قطاع غزة أمس بإطالق قوات االحتالل النار على قوارب الصيد في بحـر              ندد نقيب الصيادين    : حامد جاد 
وبين أن زوارق الحربية اإلسرائيلية فتحت فجر أمس نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من               .قطاع غزة 

  بشكل عشوائي صوب المراكب واعطبت ثالثة منها وأحرقت آخر في  مراكب الصيد قبالة شواطئ دير البلح
  

  . رفحشواطئ
  8/12/2005الغد األردنية 

  
 سالمية دنمركية بتمويل حماسإاتهام منظمة  .19

لي إموال أ الدنمركية اليوم بتمويل االرهاب عن طريق تحويل ىقال االدعاء ان الدنمرك اتهمت رابطة االقص
ائها كما عضأ المنظمة واثنين من ىلإوقال المدعي الخاص بالجرائم االقتصادية وجهنا االتهام . حركة حماس

   .موالهاأصادرنا بعض 
  8/12/2005القدس العربي 

  
   منظمات صهيونية تواصل مساعيها إلقامة الهيكل المزعوم :مؤسسة األقصى .20

أكّدت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات أن منظمات صهيونية تواصل مساعيها الحثيثة لبناء الهيكـل الثالـث                
أساليب شتى لتعجيل بناء الهيكل وتـشكيل وعـي جمـاعي           المزعوم على حساب المسجد األقصى، وتستعمل       

 من أبعاد األهداف التي تسعى إليها جهـات         أمسوحذّرت في بياٍن أصدرته     . ئهصهيوني من شأنه التسريع ببنا    
صهيونية من بناء نموذج ضخم للهيكل في مستوطنة كريات شمونة أعلن عنه مؤخّراً بتكلفة ماليين الدوالرات،                

 الدراسات المعاصرة أن المشروع هو بمثابة رسالة إلـى العـالم اإلسـالمي أن المؤسـسة                 فيما اعتبر مركز  
  .الصهيونية جادة في بناء الهيكل الثالث عما قريب

  8/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مؤسسة األقصى تنتقد شركة بريطانية  .21
جبه تسويق مدينة  القدس كموقع سـياحي        انتقدت مؤسسة األقصى مخططاً لشركة سياحية بريطانية ستتبنى بمو        

صهيوني مفضل، وبحسب مصادر صهيونية فان شركة  قدوجن  البريطانية بدأت بتـسويق القـدس المحتلـة                  
 مندوب سياحي بريطاني علـى رأسـه        120سيقوم وفد يتألف من       وكموقع سياحي مفضل للسائح البريطاني،      

  .مها البلدة القديمة وحائط البراقعدة مواقع أهلالمدير العام لشركة قدوجن بزيارة 
  8/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تظاهرات شبابية في غزة ضد اإلنفالت األمني وتفشي البطالة .22

 اعتصاما أمس  احتجاجـا علـى         في غزة  نظم برنامج المبادرة من أجل الشباب التابع لجمعية الشبان المسيحية         
تظاهرت أعداد أخرى من خريجي الجامعات والمتعطلـين عـن            كما    .اإلنفالت األمني الذي يشهده قطاع غزة     

العمل والعاملين منذ سنوات في السلطة على ما يسمى ببند البطالة المؤقتة أمام منزل محمود عباس بمدينة غزة                  
  .مطالبين بتوفير فرص عمل لهم ومعالجة قضية العاملين منهم على بند البطالة

  8/12/2005الغد األردنية 
  

   يستنكر اغالق معبر بيت حانون  فلسطينعماللتحاد العام اال .23
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 استنكر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة قيام سلطات االحتالل بإغالق معبر بيت حـانون                : الفت حداد 
و أكد في بيان لـه ان اسـرائيل تـستغل    . امام العمال و حرمانهم من التوجه الى أماكن عملهم داخل األخضر    

  وطالب بضرورة الوقوف بجدية أمام هذه  . ن أجل الضغط على السلطة الفلسطينية و ابتزازهاالعمال م
  .الممارسات لفضح سياسات االحتالل ومحاولة التخفيف عن كاهل العامل

  7/12/2005 48عرب 
  

  
  خضر وزحالقة يلتقي األسيرين البرغوثي  .24

ر في سجن هداريم، وتبادل معهمـا علـى         ، مروان البرغوثي وحسام خض    أمسالتقى عضو الكنيست زحالقة،     
مدار ساعتين اآلراء والمواقف حول التطورات السياسية األخيرة والتحوالت الحزبية في إسرائيل وأثرها علـى       

خـضر يمـس بعمليـة االنتخابـات        ووقال زحالقة اثر اللقاء ان استمرار اعتقال البرغوثي          .العملية السياسية 
وأكد زحالقة انه يجب اطالق حملة محلية ودوليـة مجـددة الطـالق             ،  هماالديموقراطية، ويجب اطالق سراح   

  .سراحهما وسراح أسرى الحرية جميعا
  8/12/2005 48عرب 

  
  االحتالل يفتتح قسمين جديدين في معتقل مجدو  .25

 أسيرا  250كشفت وزارة األسرى أن سلطات االحتالل افتتحت قسمين جديدين في معتقل مجدو يتسعان لقرابة               
وأشار مـدير    .، حيث تم إحضار جزء كبير منهم من مراكز التوقيف والجزء اآلخر من سجون مختلفة              إضافيا

دائرة االتصال بالسجون إلى أن السلطات الصهيونية أبلغت األسرى عزمها على افتتاح قسمين آخرين مع بداية                
  .العام الجديد

  8/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   عن مدير الزكاة بتعهده بعدم العودة إلى عملهاالحتالل يشترط اإلفراج .26
 أمس، اإلفراج عن مدير مكتب لجنة أموال الزكاة سـالطنة           ، اشترطت سلطات االحتالل    :محمد بالص ،  جنين

ووصـفت    .لتوقيع مرة كل أسـبوع    لفي محافظة جنين، بعدم عودته إلى عمله، والحضور إلى مركز الشرطة            
األنبـاء   ونفت الجمعية  . يشكل سابقة خطيرة وال يستند إلى أي مبرر قانوني         جمعية أنصار السجين القرار بأنه    

  .حول قيام سالطنة، بتمويل منظمات إرهابية، ونقل ماليين الدوالرات إلى حركة حماس
  8/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  اإلسالمي الجهادديسكين يقر بقدرات  .27
. المي على تنفيذ المزيد من العمليات ضد أهداف اسرائيلية        اقر ديسكين بقدرة الجهاد اإلس    : صالح النعامي ،  غزة

وقال في تصريحات صحافية ان لؤي السعدي طور الجناح العسكري للجهاد وعمـل علـى إمـداده بأسـلحة                   
أوتوماتيكية وعدد من قذائف مضادة للدروع، مشددا على انه سيكون لها تأثير كبير على قواتنـا فـي حالـة                    

واعتبر االفـراج   . ن السعدي درب عدداً من أعضاء الجهاد على صنع األحزمة الناسفة          واشار الى ا  . استخدامها
  .عن السعدي قبل عامين كانت خطأ فادحاً دفعت اسرائيل وستدفع ثمنه

  8/12/2005الشرق األوسط 
 

  حكومة الاليمين يعرض على بيرتس رئاسة  .28
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يترأسها نتنياهو، وتمنع اجراء االنتخابات      عضو كنيست لدعم تشكيل حكومة       61بعد فشل احزاب اليمين بتجنيد      
حزاب الفكرة ذاتها اليوم، على بيرتس، شريطة ان يتعهد بعدم االقدام على            االفي الموعد المتفق عليه، طرحت      

  ونقل عن بيرتس رفضه للفكرة بسبب الشروط التي . خطوات سياسية بعيدة المدى حتى االنتخابات البرلمانية
  .طرحها اليمين عليه

  7/12/2005 48ب عر
  

 
  الرئيس المؤقت لليكود ينضم إلى كديما .29

وقوبلت تلـك الخطـوة بـردود فعـل         . وانضمامه الى كاديما  الليكود  أعلن هنغبي، انسحابه من حزب       :القدس
ودافع هنغبـي عـن      .صاخبة، وحمل شالوم، المتطرفين في الليكود مسؤولية مغادرة شخصيات بارزة للحزب          

جه اليه في اليوم االول من قرار االعالن عن حزبه الجديد لالنضمام اليه لكنه تـردد                ان شارون تو  : نفسه وقال 
 لكن المنطق رجح اتخاذ خطوتي السياسية التاريخية للخروج         الليكودالقلب دعاني الى البقاء في      : وأضاف. بداية

ضهم معركـة شخـصية     واتهم وزراء وقادة في مناصب رفيعة في الليكود بخو        . من الليكود واالنضمام لكاديما   
انه يؤمن بأن   : وقال .وعنيفة ضد شارون وتجاوز كل الحدود الحمراء، ما دفع شارون الى الخروج من الليكود             

واجبه كبقية المسؤولين التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين مبنية على حل سياسي وسط يضمن الحفاظ علـى                 
 هوأثـار قـرار    . شارون على محاربة االرهاب بال هوادة      الطابع اليهودي لدولة اسرائيل، مضيفاً انه يثق بقدرة       

ردود فعل بين جميع االحزاب االسرائيلية، وفي حين حاول نتنياهو اظهار عدم مباالته بهذا القرار قائال انه ال                  
 الى كاديما ال يغير     يجوز محاسبة اناس يعيشون ضائقة شخصية، قال النائب الليكودي اردون ان انضمام هنغبي            

من جهته اعتبر ريشف حين من شينوي        .حقيقة ان سياسة الحزب متجهة اكثر الى اليسار وتمثل سياسة اوسلو          
. انضمام هنغبي في نفس يوم قرار تقديم الئحة اتهام ضده داللة على ان كاديما يفتخر بالفساد المستشري فيـه                  

اما النائـب   .  متذبذبة ومتعرجة وغير واضحة المعالم     كديماة  اما بينس فقال ان قرار هنغبي يدل على ان سياس         
  .راتسون فخرج بتصريح أثار زوبعة من ردود الفعل وقال ان كاديما يتجه نحو بيوت الدعارة والبغاء

  8/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الليكود يعين طاقما الدراة شؤونه حتى انتخاب رئيسه   .30
كتلة الليكود حول الشخص المخول بقيادة الحزب بعد استقالة هنغبـي،           في ضوء الخالف الذي نشأ في صفوف        

 .عقد وزراء الكتلة اجتماعا طارئا، قرروا خالله تشكيل طاقم الدارة شؤون الحزب حتى انتخاب رئيس للحزب               
واعلن الطاقم االعالمي فـي      . وتقرر تعيين نفيه رئيسا للطاقم الذي سيضم لفنات وساعر وايتان واريك برامي           

  . الليكود في القلب-الليكود، عن اطالق حملة تجنيد تحت شعار ال يوجد مثل البيت
  7/12/2005 48عرب 

  
   ناشط من فروعه انضموا الى بيرتس 200 .31

 من نـشطاء ومـدراء      200فقد توجه   . ضربة اخرى، من شأنها تعميق ازمته ميدانيا      أمس  تلقى الليكود، مساء    
ة فاعلة وبارزة، اليوم الى مقر حزب العمل واعلنوا دعمهم النتخـاب            فروع الليكود، وبعضهم شخصيات ميداني    

وحسب موقع معاريف فان من بين النشطاء رئيس فرع الليكود في مدينة رحوبوت،             . بيرتس، لرئاسة الحكومة  
 وعدوا بيرتس بدعمه بكل قواهم وانهم سينتقلون من بيت الـى            هموقال ان . عضو قيادة الهستدروت عن الليكود    

  .طرق كل االبواب والطلب الى الناس التصويت لحزب العملآخر و
  7/12/2005 48عرب 
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  تكريس االحتالل وترسيخ سياسة العدوان والعنجهية : برنامج نتنياهو .32

 االقتصادي واالجتماعي، الذي يعتمد على مفاهيم القوة والتعامـل          -طرح نتنياهو، االربعاء، برنامجه السياسي    
عقده في بيت سوكولوف اطلق شعاراته السياسية التي تغزل اليمين االسـرائيلي،            ففي مؤتمر صحفي     .العنجهي

من خالل تكريس االحتالل وترسيخ نهج العدوان العسكري واستخدام القوة التي يعتبرها قاعدة اساسية لضمان               
كـرر  وقال ان المبدأ األكثر أهمية الذي سيحركه هو ضـمان االمـن، و             !وجود اسرائيل والسعي الى السالم    

واسرائيل لن تمضي كاألعمى نحو خطوات تشكل خطرا       . اسطوانة التبادلية معتبرا ان السالم يقوم على التبادلية       
واكد نيته انتهاج سياسة تكريس االحتالل في القدس الـشرقية وغـور األردن وهـضبة               ! على أمن المواطنين  

لزم كل حكومة بالتوجه الى الشعب ولـيس        الجوالن وقال انه سيعمل على تمرير قانون االستفتاء الشعبي كي ي          
وهاجم و منتقدي سياسته االجتماعية ساخرا ممن يتحـدثون          !حياكة مؤامرات وترتيب وظائف وحقائب وزارية     
وادعى انهم جميعا يكتفون بالتصريحات امـا هـو فـانتهج     . عن الفقراء والرأفة ودفع القضايا االجتماعية قدما      

  . العمل والتنفيذ
  8/12/2005 48عرب 

  
  فقط من جدار الفصل  % 35انجزنا : نائب رئيس هيئة األركان االسرائيلية .33

 أعلن نائب رئيس هيئة األركان العميد كبلينسكي خالل جلسة لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، :تل أبيب
كم من 275طولها لحتى اآلن من جدار الفصل العنصري وأن المقاطع التي تم انجازها يبلغ % 35أنه تم انجاز 

 . كم فعالة جداً ضد تسلل منفذي العمليات حسب زعمه759أصل 
من جهته أعلن رئيس مديرية الجدار في وزارة الجيش االسرائيلي بأنه سيتم استكمال بناء الجدار بالكامل حتى 

 ، 2006نهاية العام
  7/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

 
   االكثر قدرة على فرض األمن شارون: من االسرائيليين% 55 .34

اظهر استطالع للرأي بثت نتائجه المحطة العامـة فـي التلفزيـون االسـرائيلي ان معظـم                 : ا ف ب  ،  القدس
االسرائيليين يعتقدون ان شارون هو الشخصية السياسية االكثر قدرة على فرض االمن وانهاء عمليات المقاومة               

من االسرائيليين يثقون   % 55وجاء ان    .توغرافيا بعد عملية نتانيا   واجرى االستطالع معهد جيوكار    .الفلسطينية
ونتانيـاهو علـى    % 39واشار الى حصول موفاز على       .بشارون، من اجل فرض االمن ووضع حد للمقاومة       

  .عن ثقتهم ببيريتس% 13واعرب % . 16وشالوم على % 19
  8/12/2005الدستور 

  
  حيفا أميركا تقدم آالت كاشفة لإلشعاعات إلى مرفأ .35

. وقعت إسرائيل والواليات المتحدة اتفاقا أمس، تقدم واشنطن بموجبه آالت كاشفة للمواد المشعة إلى مرفأ حيفا
وأشار .  تؤمن هذه المبادرة عنصراً دفاعياً مهماً ضد الخطر النووي اإلرهابي:وقال مدير المرافئ اإلسرائيلية

ات تستطيع فحص الحاويات الموجودة على السفن، واكتشاف مدير إدارة األمن النووي االميركي إلى أن المعد
وأوضح انه بعد انتهاء عمليات التدريب فإن عناصر لجنة الطاقة النووية اإلسرائيلية . اإلشعاعات األيونية

 )ا ب. (سيشرفون على آالت الكشف
  8/12/2005السفير 



 

 12

  
  الشرطة توصي بتقديم هنغبي الى المحاكمة   .36

الشرطة اإلسرائيلية هانغبي، قرارها التوصية بتقديمه الى المحاكمة في قـضية التعيينـات             ابلغت  : ياسر العقبي 
وقالت الشرطة في بيـان نـشرته اليـوم، ان          . السياسية التي نفذها في وزارة شؤون البيئة اثناء شغله لحقيبتها         

  وتم  . معه في هذا الملفهنغبي يشتبه، ايضا باداء يمين كاذي وتقديم افادة كاذبة الى الشرطة خالل التحقيق
  

  . الى النيابة العامة كي تقرر ما اذا كانت ستتبنى توصية الشرطة هتحويل ملف
  8/12/2005 48عرب 

  
  هروب ثالثة ضباط في الجيش اإلسرائيلي  .37
ذكرت معاريف االسرائيلية مساء أمس أن ثالثة ضباط كبار في الجيش االسرائيلي مـن وحـدة                : ا.ب. د ،غزة

من قاعدة عسكرية بعد أن عوقبوا مع اثنين آخرين من قبل ضباط رفيعي المستوى في القاعـدة                 جوالني فروا   
لصحيفة إلى أن هناك جهودا يبذلها ضـباط رفيعـو          اوأشارت   .العسكرية الواقعة في منطقة في شمال إسرائيل      

  .المستوى في الجيش االسرائيلي من أجل إعادة الضباط الفارين إلى قاعدتهم
  8/12/2005سطينية األيام الفل

  
  شركة تشرع بتنفيذ مشروع خط المياه الناقل في محافظات غزة .38

شركة باشرت فعلياً باتخاذ الترتيبات الالزمـة للبـدء بتنفيـذ           ال، أن   C.C.Cأعلن مدير عام شركة       :حامد جاد 
 64قيمـة   ، ب USAIDمشروع خط المياه الناقل، الممتدة من شمال قطاع غزة وحتى جنوبه، بتمويل من وكالة               

 ماليين  103ولفت إلى أن كلفة إنجاز هذا المشروع، بمختلف مراحله وتطوراته، قد تصل إلى                .مليون دوالر 
 فرصة عمل، أما طاقته اإلنتاجية فتقدر       800 شهراً، وسيكفل توفير قرابة      30دوالر، وسيستغرق العمل به نحو      

  . ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا50ًبنحو 
  8/12/2005لفلسطينية األيام ا

  
    مع حمدانالعريضي تابع الوضع الفلسطيني .39

حمدان الوضع الفلسطيني العام وال سيما في لبنان، خالل اجتماع فـي            أسامة  عرض امس غازي العريضي مع      
 اللبنـاني  –اكدنا حرصنا على استمرار الحوار الفلـسطيني  : وقال حمدان على االثر. مكتبه في وزارة االعالم 

  . فلسطينية سليمة تخدم الهدف االساس لنا جميعا–ون قاعدته بناء عالقات لبنانية وان تك
  8/12/2005النهار اللبنانية 

  
  أرسالن التقى وفد الفصائل الفلسطينية  .40

 بإسـم   النـاطق وبعد اللقاء قال    . إستقبل طالل أرسالن أمس وفداً من قوى تحالف الفصائل الفلسطينية في لبنان           
ي التطورات بإعتبار ان ما يجري في لبنان ليس معزوالً عما يجري في المنطقة، وخـصوصاً     بحثنا ف : تحالفال

 وتداولنا الوضـع الفلـسطيني فـي لبنـان        ،   األميركية التي تريد إخضاع هذه المنطقة      -التهديدات الصهيونية   
: كومة اللبنانية قـال   وعن الحوار الفلسطيني مع الح    . وضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم السياسية واإلجتماعية     

  .هناك إتصاالت ثنائية وثالثية ورباعية، لكن ما ظهر من بعض المسؤولين اللبنانيين ال يبشّر بالخير
  8/12/2005النهار اللبنانية 
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  تبرئة العريان من تمويل الجهاد  .41

ي كان متهما    برأت محكمة في فلوريدا اول من امس األستاذ الجامعي سامي العريان الذ            :  عماد مكي  ،واشنطن
وتمـت تبرئـة     .باإلرهاب، ولكن يمكن ان يحاكم مجددا بسبب عدم اتفاق القضاة على مجمل التهم الموجهة له              

العريان، المتهم بتزعم خلية لمنظمة الجهاد من ست تهم تتعلق بتقديمه الدعم المادي لجماعات تعتبرها الواليات                
  . ال المحاكمة ألن القضاة لم يتوصلوا الى اصدار حكم كامللكن القاضي تحدث عن عدم اكتم. المتحدة ارهابية

  
  .نكما اصدر القضاة حكما غير مكتمل يبرئ المتهم اآلخر مع العريا

  8/12/2005الشرق األوسط 
  

  نجمة داوود الحمراء تنضم الى الصليب االحمر الدولي  .42
على انضمام نجمة داوود إلى     الدول الموقعة على معاهدة جنيف صادقت       أن   8/12/2005 48عرب   ذكر موقع 

واضافة شعار جديد الى التنظيم الدولي عبارة عن كريستال على شكل ماسـة             . منظمة الصليب األحمر الدولية   
 دولة مقابل   98قرار بأغلبية   الواتخذ   . تستطيع اسرائيل ادخال نجمة داوود الحمراء في داخلها       . وخلفية بيضاء 

  .  دولة27معارضة 
. جمعية الهالل األحمر العراقية أعلنت تحفظها على قـرار مـؤتمر جنيـف            أن   8/12/2005 البيان   وأضافت

قرار كون جمعيات الهالل والصليب األحمر منظمات إنسانية مـستقلة          الوقالت في بيان إن الجمعية تتحفظ على        
  . وال يمكن ان تتأطر بإطار ديني

  
  إعادة اصطفاف وطني لتفعيل قضية الالجئين .43

  هيثم الصادق
ؤتمر الوطني الذي عقدته الفعاليات السياسية الفلسطينية في دول الشتات بالقارات الخمس في جنيـف يمثـل                 الم

صرخة مدوية إلنصاف ثلثي الشعب الفلسطيني الذين تم تشريدهم من وطنهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة               
سي لمنظمة التحرير الفلـسطينية     فيه وهي في ذات الوقت جهد شعبي يهدف الى اعادة تفعيل آليات العمل السيا             

  ‚كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده
هذا المؤتمر الذي شكل ناقوسا لتذكير السلطة الوطنية الفلسطينية بأن قضية الالجئين ملـف صـعب ال يمكـن            

 اقـدام راسـخة وان اي        االسرائيلي ان تقف على    -تجاوزه اذا ما اريد للتسوية المستقبلية للصراع الفلسطيني         
تصور إلمكانية التخلص من هذا الملف بدمج الفلسطينيين في الخارج بأقطار اللجوء التي يقيمـون فيهـا هـو                   

  .ما يعطي هذا المؤتمر عمقا أبعد‚ تصور طوباوي خارج عن المنطق والموضوعية والسياق التاريخي المحتوم
 االسرائيلي ومـن    -سيا إلعادة إحياء التفاوض الفلسطيني      انه يأتي في وقت بدأت فيه دول اوروبية حراكا سيا         

بينها ايطاليا التي حظيت مبادرتها لتفعيل هذا التفاوض قبوال من قبل رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن رغـم                  
ما ارتبط بهذه المبادرة من ظنون حول امكانية ان تكون في اطار النوازع االنتخابية لبرلسكوني كما تمثل هـذا       

حراك بمبادرة بريطانية طغت فيها المصالح االقتصادية على الطابع السياسي للقضية وذلك من خالل الـدعوة       ال
 فلسطيني في لندن اضافة الى بوادر تبلور مبادرات مثيلة من دول اوروبيـة              -لعقد مؤتمر اقتصادي اسرائيلي     

  ‚اخرى
لي على اسس جوهرية والحيلولة دون محاولـة        مؤتمر الفلسطينيون في الشتات محاولة إلعادة التفاوض المستقب       

تهميش االهداف االساسية للصراع بقضايا اقتصادية ومطلبية للثلث الرازح تحت االحتالل من الفلسطينيين فـي       
االراضي المحتلة بما فيها قطاع غزة واختزال الصراع بتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة او الجـزء مـن                  
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لف ثلثي الشعب الفلسطيني الذين يعيشيون في اقطار الشتات القسري بل ان هنـاك              الشعب الفلسطيني وتجاوز م   
فعودة رؤوس االموال الفلسطينية الى فلسطين هو الطريق الحقيقي لتحقيـق           ‚ ترابطا جدليا راسخا بين الوضعين    

فـساح المجـال    االنعاش االقتصادي للدولة الفلسطينية المنشودة اما الحلول المطروحة من فتح بعض المنافذ وا            
لمشاريع محددة االمكانات الستقطاب العمالة الفلسطينية وتمكين العمال الفلسطينيين للعودة الـى العمـل فـي                
المصانع االسرائيلية فانها لن تكون معالجات ناجعة وجذرية للوضـع االقتـصادي المتـردي فـي المنـاطق                  

  ‚الفلسطينية
  
  
  

م عادل يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة والمستقرة امنيـا بمـا           إن انهاء مأساة الشعب الفلسطيني تكمن في سال       
يتيح عودة الالجئين الفلسطينيين ورؤوس االموال الفسطينية الى االستثمار في وطنهم والمساهمة فـي بنائهـا                

 السلطة  فهل تتجاهله ‚ ملف الالجئين احد اهم الملفين االساسيين لتحقيق االستقرار والتنمية في المنطقة          ‚ وتنميتها
  الفلسطينية؟

  8/12/2005الوطن القطرية 
  

  صفقة بين دمشق وواشنطن؟  هل من .44
  عريب الرنتاوي 

، بين دمشق من جهـة      ''صفقة تلوح في األفق   ''همسا، تتداول بعض األوساط الديبلوماسية العربية والدولية أنباء         
 وأن جهودا ديبلوماسية عربية قادتها       من جهة ثانية،   - باألخص   -وكل من فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة       

وهمسا أيضا، تقول هذه األوسـاط، أن عناصـر هـذه           . السعودية ومصر، جعلت من هذه الصفقة أمرا ممكنا       
الصفقة في طريقها لالكتمال إن لم تكن قد اكتملت بعد، وأنها تتضمن العناصر التالية من ضمن بنـود أخـرى                    

  '': عديدة
 -ال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري، من اتهام النظام الـسياسي             يتحول التحقيق في قضية اغتي    

األمني في سوريا إلى اتهام عناصر في المنظومة األمنية السورية، فيكفل النظام بـذلك ديمومتـه، ويتفـادى                  
  ''. والعزل والحصار'' التغير''تهديدات 

مائة بالمائة من الجهد، إلحكام سيطرته على حدوده مع         وفي المقابل، فإن النظام السوري سيتولى من جهته بذل          
العراق، وفي هذا السياق تردد المصادر معلومات مفادها توصل دمشق مع واشنطن إلى صفقة تسمح بموجبها                

/ اإلرهـابيين '' كم لمطاردة    20األولى لقوات األخيرة المنتشرة في العراق، بعبور األراضي السورية إلى عمق            
تستدل هذه المصادر على وجود الصفقة بما أدلى به مسؤولون عراقيون خالل األيام الماضية من               ، و ''المقاومين

ومن ضمن بنود الصفقة أيـضا، تعهـد        '' . تصريحات تشيد بتحسن مستوى التعاون السوري في ضبط الحدود        
ديدات ضد سوريا، كما    لته'' ممر أو مقر  ''سوريا بترك لبنان وشأنه، مقابل تعهدات دولية بعدم تحويل لبنان إلى            

تتضمن البنود المفترضة لالتفاق المزعوم، تجديد دعم سوريا لعملية السالم بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين،               
وعدم قيامها بدور تحريضي ضد هذه العملية وأطرافها من خالل فصائل المعارضة الفلسطينية المتواجدة فـي                

ت والتكهنات، وفي أحسن الحاالت لم يتخط القراءات السياسية،         حديث الصفقة ما زال في إطار التقديرا      . دمشق
المطلوب رقم واحد علـى     '' آصف شوكت ''على أنها ليست مستبعدة بحال من األحوال، وقد سبق أن ذكر بأن             

قائمة الستة، التي تقلصت إلى خمسة دون ان نعرف كيف ولماذا، زار باريس في ذروة األزمة حـامال معـه                    
فـي العـراق،   '' المأزومـة ''والصفقة ليست مستبعدة تماما، طالما أن واشنطن     . هذا القبيل عروضا سورية من    

لجرحها العراقي، من خارج العراق، بل ومن جيرانه شـرقا          '' الترياق''تبحث عن مخارج ألزمتها، تبحث عن       
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ـ       إن  -كون واشنطن   واألنظمة المصدرة للنفط واإلرهاب، وبهذا ت     '' محور الشر ''وغربا، بعد أن كانت تسميهم ب
 قد عادت إلى قواعد لعبتها القديمة المحكومة بأضيق المصالح وأكثرها فورية ومباشـرة،              -صحت المعلومات 

  .- استقرارها- وحفظ االستقرار- أمنها -وتحديدا في مجال التعاون األمني 
  8/12/2005الدستور 

  
  

  
  ...انتفاضة الربيع الثالثة بانتظار نتائج االنتخابات .45

  لجرباوي  علي ا
بدأ يطفو على السطح منذ وقـوع احـتالل   ” اإلسرائيلية”معلوم أن التداخل بين الحياتين السياسيتين الفلسطينية و   

منذئٍذ أصبح التمازج بينهما تبادلياً وتصاعدياً بحيث لم يعد باإلمكان التطرق إلحداهما دون األخـذ               . 1967عام
وقد ال توجد فترة يظهر فيها عمق هذا التداخل وتداعياته          . يراتها فيها باالعتبار تأثير اشتباكات الثانية معها وتأث     

فنتيجة لتأخير موعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية حتى كانون الثاني         . المختلفة أكثر من األشهر القليلة المقبلة     
وصل التشابك بـين الحيـاة      العامة إلى آذار مارس المقبل،      ” اإلسرائيلية“يناير المقبل، وتقديم موعد االنتخابات      

فالنظام السياسي  . إلى أعلى مداه، وسيكون لكال االنتخابات نظامها السياسي       ” اإلسرائيلية”السياسية الفلسطينية و  
أما األثر الثاني فسيأتي    . ، سيتغير نتيجة هذه االنتخابات بصورة جوهرية ملموسة       ”اإلسرائيلي“الفلسطيني، كما   

 -ه بسرعة على إمكانيات التوصل إلى تسوية سياسية مرضية للصراع الفلسطيني            نتيجة لألول وتظهر انعكاسات   
  .”اإلسرائيلي“

. ستؤدي نتائج االنتخابات الفلسطينية إلى إحداث تغير جذري في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وآليات عمله              
 المهمة في التحول الـديمقراطي لهـذا   فهذه االنتخابات، هي مفتاح التحول المعول عليه إلحداث النقلة األساسية       

النظام السياسي، الذي استمر طوال فترة حياة الرئيس الراحل عرفات أدت فيه السيطرة الفردية إلـى تغييـب                  
كامل لفصل السلطات، كل الصالحيات تجمعت عند الرئيس القائد، وكل خيوط العملية الـسياسية الفلـسطينية                

لذا اختُـزل االهتمـام     . كان هو النظام السياسي الفلسطيني    . حركّها كما شاء  تركّزت في أصابع يده التي كان ي      
والدولي حتى انعقاد قمة كامب ديفيد بمحاوالت استرضاء عرفات وتطويعه شخصياً لعقد التسوية             ” اإلسرائيلي“

 نظام سياسـي    وعندما فشلت تلك القمة لم يعد لهؤالء، باستمرار وجود عرفات،         . ”إسرائيلياً“السياسية المرغوبة   
  .فلسطيني يمكن التعامل معه

ولكن انتخاب محمود عباس، بشخصيته المتحفظة وقدراتـه المختلفـة عـن        . جاءت بداية التغيير بوفاة عرفات    
كانـت االنتخابـات   . عرفات، لم يكن كافياً، ال إلحداث النقلة الديمقراطية أو السير باتجاه عقد التسوية السياسية 

 المؤسساتي  -إلى المستوى القانوني    ) عند عرفات (تقال الشرعية من أساسها الشخصاني      التشريعية ضرورية الن  
: ولكن عندما ُأعلن العزم على عقد االنتخابات ظهرت مفاجأتان على غاية األهمية           . المعول عليه لتمكين عباس   

ة، ظهور بوادر انقـالب     والثاني. األولى، إعالن الفصائل المعارضة، وعلى رأسها حماس، نيتها المشاركة فيها         
ستنتج هاتان المفاجأتان تحوالً جذرياً على      . الحال داخل حركة فتح وتوقع تغير قياداتها البرلمانية باتجاه الشباب         

فالنظام سيصبح أكثر مؤسـسية ولـن يكـون         . صعيد طبيعة النظام السياسي وطريقة عمله وتوجهاته السياسية       
حور إلى المجلس التشريعي الذي سيعمل وفق األسس البرلمانية ووجود          الرئيس محوره األساسي، بل سينتقل الم     

سينتج هذا التحول الديمقراطي استقراراً داخلياً أكبر للنظام السياسي الفلسطيني، ولكنه سـيؤدي             . معارضة قوية 
سياسـية  من ناحية أخرى إلى وجود مجلس أكثر تشدداً ورقابة على العملية التفاوضية كي ال يتم إبرام تسوية                  

  . مجحفة بالحقوق الفلسطينية
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الجديد إلـى زلزلـة     ” كاديما“، أدى خروج شارون من حزب الليكود وتكوينه حزب          ”اإلسرائيلي“على الصعيد   
أنه األحـرص   ” اإلسرائيليين“ستؤدي شعبية شارون القائمة على اعتقاد كثير من         . ”اإلسرائيلي“النظام السياسي   

، واالصطفافات المهمة   ”اإلسرائيلية“إلى تسوية سياسية تُحقق أعلى المكاسب       على األمن واألقدر على التوصل      
متـشددة  ” اإلسرائيليين“لالنضمام إليه، إضافة إلى ما ستؤول إليه االنتخابات الفلسطينية من نتائج ستُعتبر بنظر              

ب وغير مرغوبة خاصة دخول حماس وشباب فتح إلى المجلس التشريعي، ستؤدي جميعاً إلـى حـصد حـز                 
” اإلسرائيلية“هذا سيؤهل شارون لتشكيل الحكومة      . شارون أكبر عدد من مقاعد الكنيست بين األحزاب األخرى        

” اإلسـرائيلي “القادمة، وسيحرره من معارضة المتشددين اليمينيين الذين سيتقلص تأثيرهم في النظام السياسي             
ي تحقيق رؤيته المنبثقة عن رؤية بيريز للتسوية التي         عاماً للمضي قُدماً ف   ” إسرائيلياً“الجديد، وسيمنحه تفويضاً    

يجدر االنتباه إلى أن هذا التحول      . يريد فرضها على الفلسطينيين دون إغضاب العالم، وخاصة الواليات المتحدة         
ال يقوم، كما يظن الكثيرون، على تحرك شارون من موقعه في اليمين نحـو              ” اإلسرائيلي“في النظام السياسي    

  .”اإلسرائيلي“نما في تحرك الوسط باتجاه شارون الذي ال يزال موجوداً في معسكر اليمين الوسط، وإ
” دولة“أعلن شارون قبوله برؤية الرئيس بوش للتسوية على أساس مبدأ الدولتين، وبالتالي عدم معارضته إقامة                

التـي  ” اإلسرائيلية“ للشروط   على األرض وفقاً  ” الدولة“ولكنه بدأ منذ ذلك القبول بتفصيل مقاس هذه         . فلسطينية
مضمون هذا التفصيل أن شارون يريد      . الدولية” خارطة الطريق “ضمنها في اعتراضات حكومته السابقة على       

ال تتمتع باالستقالل الكامل والسيادة التامة، وتُقام علـى مـا           ” دولة“البقايا، وهي   ” دولة“أن يعطي الفلسطينيين    
ضمها لها بسبب وجود كثافة سكانية فلسطينية عليها ستؤدي فـي حـال             ” يلإسرائ“يتبقى من أرض ال تستطيع      

، ما سيعرضها مستقبالً إلى خطر التحول القسري        ”إسرائيل“ضمها إلى اإلخالل بالتفوق الديمغرافي اليهودي ل        
 فـي   لهذا قام شارون باالنسحاب أحادي الجانب من داخل قطاع غزة، وهـو مـستمر             . إلى دولة ثنائية القومية   

عملية االستيطان في الضفّة وفصل القدس عن محيطها واستكمال بناء الجدار العازل وإقامة الكانتونات لحـشر                
الفلسطينيين على أصغر بقع جغرافية متفرقة داخل الضفة، واالحتفاظ بغور األردن منطقة أمنية عازلة تحـت                

رون فرضها على الفلسطينيين والعالم من خـالل        هذه هي مالمح التسوية التي يريد شا      . ”اإلسرائيلية“السيطرة  
  . إقامة الوقائع على األرض

هل ستكون بداية بزوغ    : ”اإلسرائيلي”ما هي إذاً المحصلة السياسية لنتائج االنتخابات عند الطرفين الفلسطيني و          
  س مفروضة؟أمل بانفراج محتمل، أم ستؤدي إلى انسداد األفق أمام التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة، ولي
سيستمر شـارون   . عوضاً عن التالقي وانبثاق أمل باالنفراج، ستصطدم نتائج االنتخابات عند الطرفين ببعضها           

بالمقابل ستؤدي نتائج االنتخابات الفلسطينية إلى      . بفرض وقائعه على األرض غير مكترث بالموقف الفلسطيني       
 أكبر تقدير ستؤدي االنتخابات عند الطـرفين إلـى          على. البقايا” دولة“تصليب الموقف الفلسطيني الرافض ل      

  .الثالثة” الربيع“ستؤسس هذه االنتخابات النتفاضة : زيادة احتمال المواجهة
  8/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  فلسطين والوطأة األمريكية المدّولة .46

  أسامة عبدالرحمن  . د
الكيان الصهيوني باالنتخابات الفلسطينية؟ وكالهمـا      ما دخل الواليات المتحدة باالنتخابات الفلسطينية؟ وما دخل         

وهذا األمر يضع السلطة الفلسطينية فـي       . يريد أن يفرض إرادته، وأن يحقق رؤيته وهي إرادة ورؤية واحدة          
مأزق، فهي مطلوب منها أن تجرد المقاومة من سالحها، او تمنعها من المشاركة في االنتخابات فـي الوقـت                   

طة الفلسطينية فيه عازمة على نزع سالح المقاومة، ولكن على مدى زمني طويل نـسبياً               الذي ربما كانت السل   
  .ومن خالل حوار طويل مع فصائلها
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ومع ان األمر ليس سهال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن الواليات المتحدة تملي على السلطة ان تستخدم كل ما                  
حدود من الوقت وكأنها تتجاهل موازين القوى على الـساحة          تملك في سبيل تنفيذ اإلرادة االمريكية وفي حيز م        

الفلسطينية، او انها ترمي الى إشعال فتنة بين هذه القوى لكي تشتعل الساحة كلها، وربما تحقق من وراء ذلـك                    
هدفا ترمي اليه وهو استثمار هذا األمر على اعتبار ان السلطة غير قادرة على إدارة قطاع غزة واالستفادة من                   

  .احة المشتعلة فلسطينيا، بينما يحتفظ الكيان الصهيوني بمباركة امريكية بحقه في العدوان متى يشاءالس
إن السلطة الفلسطينية ال بد انها تدرك ان المجازفة في تنفيذ ما ترمي اليه الواليـات المتحـدة هـي مجازفـة                      

لـساحة وتـدرك تمامـا التعقيـدات        بالقضية الفلسطينية، وال بد أن السلطة لها حساباتها، وهي قريبـة مـن ا             
والمتناقضات في الرؤى والوسائل واألهداف، وان الوصول الى حل يحتاج الى مدى زمني طويل نسبيا، ومـن   
حقها ان تحظى بهذا الوقت لكي تباشر حوارا جادا قد يطول مداه، ولكن ال بد أن يكون هدفه اتفاقاً علـى حـد                       

اً، وعدم اللجوء الى العنف بين الفلسطينيين والذي قـد تطحـن رحـاه              ادنى من الثوابت وااللتزام بالحوار نهج     
الكثيرين على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، بينما الكيان الصهيوني يمارس عدوانه كيفما شاء، ويـستثمر                

 الفلسطيني للوقوف عند حدود غزة، وهذا ما تباركه الواليات المتحدة، ولكـن هـل يقبـل                 -العنف الفلسطيني   
  تحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة أن تكون في الخط نفسه؟اال

إن محاولة نزع سالح المقاومة من قبل السلطة الفلسطينية، تمثل مجازفة ومغامرة، وهو أمر ال يخدم الـسلطة                  
صحيح أن السلطة يجب أن تبسط األمن، ولكـن         . الفلسطينية بقدر ما يخدم الكيان الصهيوني والواليات المتحدة       

وصحيح ان هناك سلطة واحدة على االرض، والمقاومة ال يبدو انها تنافس السلطة             . لمقاومة ليست ضد االمن   ا
  .اال ان كان ذلك في إطار انتخابات، وهي تعترف بالسلطة وال تنكر شرعيتها

يـة وفـق    وفي ظل هذا الوضع القاتم، يبدو العالم العربي وكأنه ال يستطيع ان يفعل شيئا، وعلى األقطار العرب                
الرؤية االمريكية والهوى االمريكي، ان تساعد الواليات المتحدة في تنفيذ مخططها واستراتيجيتها، وان تعـين               

. السلطة الفلسطينية على تنفيذ اإلمالءات االمريكية الصهيونية، وأن تمكنها من تجريد المقاومة مـن سـالحها               
 وبين الهث خلف الرضا االمريكي من خالل البوابـة          ويبدو ان االقطار العربية بين مؤيد للمخطط االمريكي،       

  . الصهيونية، وبين صامت
  8/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  من ينزل ثور فتح عن الشجرة؟ .47

  حمدي فراج
يبدو للناظر أن الفجوة بين حركتي فتح وحماس تزداد اتساعا في الموضوع االنتخابي الذي ال  يفصلنا عن آخر                   

عدودات، وفتح لم تذهب لتسجيل قوائمها بعد في انتظار االنتهاء من معاركها االنتخابية             ايام تسجيله سوى ايام م    
والتي لم تنته بعد، حتى في المواقع التي انتهت، فان النية تتجه في بعضها العادتها كمـا                 ) البرايمرز(الداخلية  

نزاهة النسبية، فـان الخالفـات      في الخليل وطولكرم ألسباب تتعلق بالنزاهة، وحتى في المواقع التي اتسمت بال           
والمحاوالت منصبة على رؤؤس الفائزين لثنيهم عن فوزهم والتنحي لصالح آخرين أكثر حضورا وقدرة علـى                

وآخر ما حرر على هذا الصعيد التوجه نحو اجراء ما اطلق عليه استفتاء عام يحسم المحسوم، سـبقه                  . التنافس
  .ادة الحركة توسيع هامش االختيار بين فائز وفائز بالطبع انتخاب ضعف المطلوب، كي يتسنى لقي

وعلى النقيض من ذلك، تذهب حماس الى اختيار مرشحيها بهدوء وروية وتمعن، وقد بادرت للتـسجيل فـي                  
العديد من المواقع، ولديها هامش اختياري وانتقائي يشمل الوطن كله تقريبا، يتجاوز حدود الحركة الضيق مهما                

الى ما يمكن ان يشكل نقاطا خالفية في الدين والعقيدة ذاتها التي يفترض ان تكون الحركة                اتسع، وتتجاوز ذلك    
من ابرز المضطلعين بها، ومن ضمن ذلك ترشيح شخصيات ليس لها اي منحى ديني، لكن مشهودة بالنظافـة                  

ؤسه، وقد وصل   والقدرة على العطاء ومناهضة الفساد، والبعض اآلخر يمتلك خبرة التشريع الفلسطيني  على ب             
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األمر ترشيح شخصية مسيحية في قائمة الحركة، وهو موضوع يثير االعجاب في اوساط الشعب بقدر ما يمكن                 
  .ان يثير الحنق في صفوف األعضاء وخاصة المتشددين منهم 

لم ترتكب حركة فتح جرما في اجرائها انتخاباتها األولية، ليتم مكافأة الحركة التي لـم تجـر اي نـوع مـن                      
نتخابات، ولكن حركة فتح التي عانت من تفرد نخبة معينة بالقرارات على مدار عقود، ووصـل  بلجنتهـا                   اال

المركزية أن ترجئ انعقاد مؤتمرها الذي لم ينعقد منذ عشرين سنة الى ما بعد االنتخابـات التـشريعية، دفـع                    
  .أخطاء ولربما خطايابقاعدتها ان تذهب الى هذا الشكل من االنتخاب البرايمرز، بما صاحبه من 

أما قيادتها، فهي في حالة صعبة للغاية، بين ان تلتزم بالديمقراطية وما تفرزه النتائج القاعدية، وبين ان تواجـه                   
حماس في المعركة الفيصل وتنجح، وبعبارة اخرى، فهي منهمكة اليوم وحتى انتهاء موعد التسجيل في انـزال                 

ف أخرى تجتث الشجرة فيسقط الثور سقوطا لربما يكون مميتا، وهـو            اال اذا استجدت ظرو   . الثور عن الشجرة  
  .ما يعني تأجيل االنتخابات 

  7/12/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
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