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  محاربة الفساد  االنتخابات التشريعيةأولويات  وفتح تقدم الجيل الجديد في :استطالع .1

 المركـز الفلـسطيني للبحـوث الـسياسية         أجـراه أظهر استطالع للرأي العام     :  فتحي صباح  - رام اهللا , غزة
اقعه ويتقـدم    أن فرص فتح تتعزز في االنتخابات التشريعية، وان الجيل الشاب في الحركة يعزز مو              ,والمسحية
 من األصـوات فـي هـذه        %50وبين، أن قائمة فتح ستحصل على       . قع القيادية من الحرس القديم    التسلم المو 

، فيما قـال    %9وتحصل القوائم األخرى والمستقلون على      . %32االنتخابات، بينما تحصل قائمة حماس على       
يني، اختارت النـسبة األكبـر مـروان        وفي سؤال عن انتخاب نائب للرئيس الفلسط       .انهم لم يقرروا بعد   % 9

محمد دحالن على   و،  %30حصل البرغوثي على    حيث  . البرغوثي من ضمن قائمة مغلقة شملت ثمانية أسماء       
، فصائب عريقات وفـاروق     %8، فمصطفى البرغوثي    %11، فمحمود الزهار    %13، ثم اسماعيل هنية     14%

وبالنسبة الـى    .%3سبة األقل بين هذه الشخصيات    لكل منهما، في حين حصل أحمد قريع على الن        % 6القدومي  
رئيس الوزراء المقبل بعد إجراء االنتخابات، اختارت النسبة األكبر مروان البرغوثي من بـين قائمـة مغلقـة                  

، ثم دحالن بــ     %14، ثم مصطفى البرغوثي بـ      %20، ثم الزهار بـ     %36شملت خمسة أسماء وذلك بـ      
اذا لـم يكـن     % 10ان شعبية فتح تنخفض بنسبة      , الئقا ر خليل الشقاقي   الدكتو علقو .%6، ثم قريع بـ     11%

ورأى ان العملية االنتخابية الجارية، بما فيها نتـائج االسـتطالعات الدوريـة             . على رأسها مروان البرغوثي   
 ال: وأضـاف . للمركز، تؤكد ان دور الحرس القديم انتهى، وأننا في مرحلة انتقالية يتقدم فيها الحرس الجديـد               

توجد شخصية في الحرس القديم قادرة على كسب تأييد واسع في الشارع الفلسطيني بعد عرفات، ورغم ضعف                 
وبين االستطالع ان نـسبة التـصويت        .الحرس الجديد، اال ان كل المعطيات تشير الى ان المستقبل سيكون له           

ير أوليات أهالي القطـاع فـي       ، وهو ما عزاه الشقاقي الى تغي      %53الى  % 47لفتح ترتفع في قطاع غزة من       
األولوية اليوم لالقتصاد وبناء المؤسسات، والغالبية ترى فـتح األقـدر           أن  : وأضاف. مرحلة ما بعد االنسحاب   

نتائج ان مشكلة الفقر والبطالة تتقدم على مشكلة االحـتالل فـي نظـر              الوبينت   .على التعامل مع هذه الملفات    
 البطالة المشكلة األخطر اليوم، يتبعها استمرار االحتالل وانتشار الفـساد           انهم يرون % 37الفلسطينيين، اذ قال    

ومن بين قائمة تألفت من ثمانية اعتبارات انتخابية رئيسية فـي            .%12لكل منهما، ثم الفوضى الداخلية      % 25
التنظيم الـذي   ، يتبعها اسم الحزب أو      %30اختيار القوائم، تأتي القدرة على محاربة الفساد في المرتبة األولى           

، ثم القدرة على تحسين الوضع االقتصادي والقدرة على التوصل الـى اتفـاق سـالم مـع                  %15تمثله القائمة   
، ثم القدرة على فرض النظـام والقـانون        %9لكل منهما، ثم القدرة على حماية الوحدة الوطنية         % 13إسرائيل  

ثم القدرة على ضمان اسـتمرار االنتفاضـة        ،  %7، ثم القدرة على حماية حقوق الالجئين في المفاوضات          8%
  .انهم سيشاركون في االنتخابات% 78قال في حين . 4%

  12/12/2005الحياة 
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 ال دولة فلسطينية من دون القدس: قريع .2

طالب أحمد قريع امس المجتمع الدولي، بحماية حقوق الشعب الفلسطيني معتبرا ان ال دولة : رام اهللا ـ ا ف ب 
 في خطر جدي وهي تحتاج من األطراف الدولية ومـن األمتـين             هاوقال ان  .ن دون القدس  فلسطينية مستقلة م  

 ذلـك أشـاد     ىإل. العربية واإلسالمية إلي رعاية خاصة معتبرا أنه إذا لم تعالج قضية القدس فال أمل في شيء               
 باهتمام المجتمعين    مؤكدا أن القدس والقضية الفلسطينية حظيتا      ,قريع بمؤتمر القمة األسالمي الذي عقد في مكة       

 .كما هو الحال في كل القمم
  12/12/2005القدس العربي 

  
  رفض تنفيذ اعتقاالت ضد أعضاء الجهادتالسلطة الفلسطينية  .3

ـ القدس المحتلة  إلى أن السلطة رفضت تنفيذ اعتقاالت ضد أعضاء الجهاد  فلسطينيةأشارت مصادر:  وكاالت 
 عباس ونصر يوسف من االمريكيين واالسرائيليين لتنفيذ حملة         في غزة رغم الضغوط التي تعرض لها محمود       

  .كبرى ضد الحركة في القطاع
  12/12/2005الغد األردنية 

  
 دحالن ينفي خوضه االنتخابات البرلمانية كمستقل .4

قال محمد دحالن امس انه سيرشح نفسه ضمن قائمة فتح عن دائرة خانيونس نافياً إشاعات : غزة ـ يو بي آي
 كل من يدعي أنه قوي في فتح أن يرشح نفسه ضمن ىوقال يجب عل . ترشيحه نفسه كمستقلتحدثت عن

 .الدائرة وليس في قائمة فتح
  12/12/2005القدس العربي 

  
  اسرائيل تمنع المسؤولين الفلسطينيين من التنقل: شعث .5

ل بين الضفة والقطاع    شعث أن اسرائيل تمنع المسؤولين الفلسطينيين من التنق       نبيل  كشف  :  فتحي صباح  -غزة  
قرار، الفتا الى انه هـو      الوقال ان وزير االشغال العامة لم يتمكن من القدوم من الضفة الى غزة بسبب               . حالياً

 جاء ذلك خالل االحتفـال بوضـع حجـر          .أيضاشخصياً كان من المفترض به التوجه الى الضفة ولم يتمكن           
 مسكن لمشردين فلـسطينيين هـدمت قـوات         800اء نحو   لبناء الحي السعودي الذي يغطي تكاليف بن      االساس  

بناء ثالث مدارس، وعيادة    أيضا  وسيغطي التمويل السعودي     .االحتالل منازلهم ابان سنوات االنتفاضة الماضية     
  .صحية أو مسجدا ومركزا لخدمة المجتمع، اضافة الى جميع اعمال البنية التحتية الضرورية

  12/12/2005الحياة 
  

  ل كاتم أسرار عرفات المالية السلطة تستبد .6
 استبدلت السلطة، المستشار االقتصادي لياسر عرفات وكاتم أسراره المالية بشخصية مهنية من قطـاع               :رام اهللا 

وتقول  .رشيدمحمد   لصندوق االستثمار خلفاً ل    ا جديد اوأعلنت عن تعيين محمد مصطفى مدير     . االدارة واالعمال 
 باءت بالفشل   , أصول مالية مفقودة من استثمارات للمنظمة ظلت سرية        عباس لمعرفة محمود  ن جهود   أمصادر  

بعد اصرار رشيد على عدم معرفته بأية استثمارات او ممتلكات أخرى غير تلك التي سلمها للصندوق في عهد                  
  . وتشير مصادر أخرى الى ان رشيد تقاسم تلك االسثمارات مع دحالن الذي تعهد بتوفير الحماية له. عرفات

  12/12/2005يان اإلماراتية الب
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  مرشحو فتح للدوائر االنتخابية في قطاع غزة .7
  مصادر فتحاوية مطلعـة    هكشفتما  :  ورام اهللا  غزة من   فتحي صباح عن مراسلها    12/12/2005 الحياة   نشرت
 -ن فتح انهت اختيار مرشحيها في قطاع غزة، في حين سيتم اختيار مرشحي الضفة الغربية ليل االحـد                   من أ 

ومـن بـين أبـرز       .تقديم استقاالتهم من اعمالهم وترتيب امـورهم      هم  واضافت ان الحركة طلبت من    . الثنينا
قائمة شخصيات قيادية مرموقة مـن بينهـا احمـد حلـس وسـمير              التضم  في حين   . المرشحين محمد دحالن  

م انه تمت مراعـاة   ويبدو من القوائ  . وسيقوم المرشحون بترشيح أنفسهم فرادى في الدوائر الخمس        .المشهراوي
من حققوا فوزاً الفتاً في االنتخابات التمهيدية، وبعضهم أبناء عائالت كبيرة فـي منـاطقهم، وآخـرون مـن                   

 ان يفوزوا او ان يحقق بعضهم الفوز امام مرشحين محتملـين أكفـاء              , مرشحيها تتوسم الحركة في  والالجئين،  
وكشف نبيل شـعث أمـس أن محمـود       .ن فتح عالإار  والمعين من حماس التي تتمهل في اعالن قائمتها بانتظ        

ومن المتوقع أن تثير قوائم فتح       .عباس يعكف على اختيار قائمة فتح آخذاً في االعتبار مصلحة الوطن والحركة           
  . الحركةداخلالكثير من الخالفات والمشاكل 

ان خالفات  من  تح،   مصدر قيادي في ف    هقالما  : ا ف ب، أب، رويترز     نقال عن    12/12/2005 السفير   وذكرت
، مـا اثـار     نمرشحيلنشبت امس بين مسؤولين في الحركة، بعدما كشف محمود عباس  الالئحة التي اختارها ل              

وقال ان ابو مازن قـام بتـسمية مرشـحي الحركـة الـذين              . امتعاض مرشحين هددوا بتشكيل الئحة مضادة     
، من دون ان يستشير ايا من القادة وخاصـة          سيخوضون االنتخابات التشريعية عن الدوائر وعن القائمة النسبية       

اضاف انه تم التشاور حتـى      و. اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الذين فازوا في االنتخابات التمهيدية         
وافقوا على مبدأ تشكيل قائمـة ثانيـة        ت حيثاالن بين اكثر من عشرين مسؤوال رفيعي المستوى داخل الحركة           

  .ن وقادة امنيين تسلموا مراكز مهمة داخل السلطةستضم وزراء ووزراء سابقي
  
  موقفنا من التهدئة ينسجم مع اإلجماع الوطني: مشعل .8

 أكد خالد مشعل أن اتفاق التهدئة مع إسرائيل له سقف زمني ينتهي بنهاية هذا العام، نافياً ما صرح              :تيسير أحمد 
شكل خروجاً على اإلجماع الفلسطيني بل هو       به محمود عباس بأنها تهدئة بال سقف، وأكد أن موقف حماس ال ي            

 غير  ,انسجام مع هذا اإلجماع ألن التهدئة استهلكت ظروفها، واستهلكت أيضاً المدى الزمني المتاح لها وانتهت              
مع الحوار الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج، رغم أن السلطة لم تنفذ شيئاً من                الحركة  أنه أكد على أن     

 وتوقع أن تشهد التسوية السياسية مرحلة جمود طويلة بعد انشقاق شارون عن الليكود، الفتاً إلى                .اتفاق القاهرة 
أن إسرائيل تعمد في مثل هذه الظروف إلى التصعيد ضد الفلسطينيين ألن جميع القوى اإلسرائيلية تزايـد فـي            

ـ      وحذر من مخطط  . صراعاتها السياسية بالدم الفلسطيني    ي كبيـر عبـر إغـراق       تحويل غزة إلى سجن سياس
الفلسطينيين بالتفاوض على التفاصيل، مشدداً على أن خيار المقاومة في غزة ال يزال مطروحاً لكنـه سـيأخذ                  

   .بنظر االعتبار الواقع الجديد
  12/12/2005البيان اإلماراتية 

  
  حماس وكتائب األقصى يتوعدان اسرائيل بعمليات نوعية .9

مؤكدين ان العمليات ضد قـوات      , االقصى أمس رفضهما تجديد التهدئة     اعلنت حماس وكتائب     : وكاالت ،القدس
، نقل عن مصادر فلـسطينية      ومن ناحية أخرى  . الحالية التهدئة   فترةاالحتالل ستشهد تصعيدا نوعيا فور انتهاء       

رمضان شـلح وقيـادة     أبلغ  وأضافت أن خالد مشعل      .مطلعة أن حماس اتخذت قرارا نهائيا بعدم تجديد التهدئة        
جهاد في الخارج بأن حماس جادة في قرارها وأن أعمال المقاومة ضد دولة االحتالل ستشهد تصعيدا نوعيـا                  ال
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وأشارت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها القاهرة لتفادي عودة األوضاع إلى المربع االول               .فور انتهاء التهدئة  
 وتراجع إسرائيل عن اتفاقياتها بشأن المعـابر        خشية أن يؤدي التصعيد المتوقع إلى تأجيل االنتخابات التشريعية        

  .والممر اآلمن
  12/12/2005الغد األردنية 

  
 أول صاروخ فلسطيني على مستوطنة في الضفة  .10

 1 أعلنت كتائب االقصى وسرايا القدس، انهما اطلقتا امس صاروخا من طراز جنين:ا ف ب، أب، رويترز
 عهدها مع اهللا على  جددتترك أن وحدة العمل المشتركوجاء في بيان مش .على مستوطنة زابد غربي جنين

 . مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير االرض وإطالق سراح االسرى في سجون العدو الصهيوني
  12/12/2005السفير 

  
  كتائب االقصى تنتقد دعوات االلتزام بالتهدئة .11
 انها ستمضي في    توقال. لفصائل االلتزام بالتهدئة  انتقدت كتائب االقصى بشدة دعوة الداخلية الفلسطينية ل       : غزة

فلتذهب التهدئة ومهندسوها وكـل مـن       : مضيفة. الدفاع عن الشعب الفلسطيني والرد على الجرائم االسرائيلية       
   .يدعو إلى االلتزام بها أو تجديدها إلى الجحيم ولينظروا إلى آهات وآالم هذا الشعب

  12/12/2005الشرق األوسط 
  

  قاتل خالل اقتحام إسرائيلي لمخيم بالطة   استشهاد م .12
 أعلنت مصادر طبية ان ناشطا من كتائب االقصى استشهد صباح أمـس،            :عالء المشهراوي والوكاالت  ،  غزة

وقد وقع الحادث خالل تبادل الطالق النـار بـين          . جراء انفجار عبوة كان يريد القاءها على جنود اسرائيليين        
وذكـرت مـصادر امنيـة فلـسطينية ان         . طينيين في مخيم بالطة قرب نابلس     جنود اسرائيليين وناشطين فلس   

رتفع الى  قد ا  ذلكبيكون  و. مخيم العتقال الناشطين الفلسطينيين المطلوبين    ال دخلت    إسرائيلية  عسكرية تعزيزات
  . غالبيتهم الكبرى من الفلسطينيين2000 عدد القتلى منذ اندالع االنتفاضة في ايلول 4905

  12/12/2005ماراتية االتحاد اال
  

  جبهة جبريل متمسكة باتفاق القاهرة  .13
ـ القيادة العامة تمسكها باتفاق القاهرة لجهة إعادة بناء منظمة التحريـر علـى                أعلنت الجبهة الشعبية   :دمشق

منتقدة تسويف بعض الجهات الفلسطينية وعدم التزامها بالمواعيد الخاصة بالشروع           أسس نضالية وديمقراطية،  
  . طوات التنظيمية واإلجرائية المتفق عليهابالخ

  12/12/2005البيان اإلماراتية 
  

  مستوطنون يعتدون على شبان مقدسيون .14
قالت مصادر اسرائيلية أن ثالثة من الشبان الفلسطينيين فى مدينة القدس            : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

المستوطنين اليهود فى احـدى سـاحات المدينـة         المحتلة أصيبوا بجروح بعد اشتباك بااليدى مع مجموعة من          
  . وادعت أن الشرطة االسرائيلية اعتقلت ستة مستوطنين من الذين نفذوا االعتداء.المقدسة

12/12/2005االتحاد االماراتية   
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  بطريرك الالتين يقود مظاهرة ضد الجدار العنصري   .15
نهم متضامنون أجانب وإسرائيليون، في قرية       تظاهر اكثر من ألف فلسطيني، مسيحيين ومسلمين، وبي        :ب.ف.ا

 وأقام البطريرك  صالة خاصة      .عابود شمال القدس المحتلة يتقدمهم ميشيل صباح احتجاجا على جدار  الفصل           
وقام صـباح    . نحن بحاجة إلى جسور وليس إلى أسوار        فيها قرية، قبل االنطالق في المسيرة، قال     الفي كنيسة   

تال زيتون في المنطقة التي سيقام الجدار عليها وسط حضور كثيـف  لجـيش               ومتظاهرون آخرون بزراعة أش   
االحتالل، وقال نحن هنا اليوم مسيحيين ومسلمين وممثلين عن الفصائل، نسير في هذه المسيرة لنسمع العـالم                 

مـن  . وإسرائيل ان مصادرة األراضي هذه ال سبب لها، وان هذا السور ال يوفر إلسرائيل وال الحـد األمـن                  
جهته، قال مصطفى البرغوثي ان مشاركة البطريرك انما هي تعبير عن الدور البارز للكنائس المسيحية الـى                 

  .جانب رجال الدين المسلمين في وحدة تعبر عن تالحم الشعب الفلسطيني ضد الجدار وضد االحتالل
12/12/2005الخليج اإلماراتية   

 
  الفلسطينيين جيش االحتالل يعيد فتح معبر ايرز امام العمال  .16

قالت مصادر فلسطينية ان جيش االحتالل، اعاد، صباح اليوم، فتح معبر بيت حانون، امام حركـة                : ألفت حداد 
واوضحت ان العشرات من العمال توجهوا الى اعمالهم داخل الخـط            .التجار والمسافرين والعمال الفلسطينيين   

على الـصعيد ذاتـه طالبـت        .السماح باجتيازهم تعرضوا الجراءات تفتيش قاسية ومهينة قبل       حيث   ,االخضر
. المصادر الفلسطينية العمال بعدم المبيت داخل الخط االخضر، وهددتهم بسحب التصاريح اذا لم ينفذوا االوامر              

  .وطالبت بفتح جميع المعابر التي تم االتفاق على تشغيلها
12/12/2005 48عرب   

 
  ن فلسطيني لمنع التعذيبحقوقيون وقانونيون يطالبون بإقرار قانو: غزة .17

طالب حقوقيون وقانونيون السلطة بإقرار قانون فلسطيني لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبـة              :كتب حسن جبر  
 . أن إقرار هذا القانون يشكل عالمة بارزة في تاريخ حقوق اإلنسان الفلـسطيني             واوأكد .القاسية أو الال إنسانية   

ـ  .اإلنسان في المناهج التعليميـة والـدورات العـسكرية      السلطة بإدراج مادة حقوق      واوطالب ا المجلـس  وودع
  .التشريعي إلى اإلسراع في تبني القانون وإقراره، وعدم االكتفاء بالمواد القانونية المتفرقة

  12/12/2005األيام الفلسطينية 
 

  بيرس يدعي تأييد شارون لقيام دولة فلسطينية  .18
ـ     وقال .من أجل دفع عملية السالم في الشرق األوسط       قال بيريز، إنّه جاهز للعمل      : القدس  CNN في حديث لـ

حّل يستند  ...  من تلك األفكار   :وأضاف .إن كاديما هو حزب يوافق اليوم األمور التي دعوت إليها طيلة حياتي           
 .لعمـل ليس لدينا متسع من الوقت، وعلينا أن ننصرف إلى ا... إلى دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اإلسرائيلية     

لقد كانوا ضد تقسيم األراضي، وضد االنسحاب من        ... من قبل كان الليكود يدعو إلى إسرائيل الكبرى        وأوضح
 حزب شارون مع دولة فلسطينية ومع مفاوضات مع         :وأضاف .اآلن، كّل هذا تغير   . غزة وضد خارطة الطريق   

  .الفلسطينيين، كما أنه يساند خطة خارطة الطريق، ومع بدئها فورا
   11/12/2005سي ان ان 

  
  إسرائيل تعتبر سياسة االغتياالت وسيلة أخالقية للقضاء على اإلرهاب   .19
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 دافعت اسرائيل عن سياسة اغتياالتها لقادة التنظيمات الفلسطينية باعتبار انها تمارس منذ             : آمال شحادة  ،الناصرة
نس ان سياسة االغتياالت هـي الوسـيلة        وقال شطايت  .انسحابها من غزة قوانين الحرب وليس قوانين االحتالل       

اء على من يحاول المس     ضالمثلى للقضاء على االرهاب الفلسطيني وليس هناك ما هو اكثر اخالقيا من ذلك للق             
وقالت . وناقشت المحكمة العليا، امس، التماسا تقدمت به اللجنة العامة ضد التعذيب ضد سياسة االغتياالت              .بنا

  . سه اسرائيل تجاه الفلسطينيين اساليب غير اخالقية وتخالف كافة القوانين الدوليةرئيسة اللجنة ان ما تمار
  12/12/2005الرأي األردنية 

  
  موفاز يحاول تبرير انتقاله الى حزب شارون  .20

وكما لو كان أعمى وفـتح       .حاول موفاز، في مؤتمر صحفي عقده ظهر االحد، تبرير قرار انضمامه الى كديما            
.  فقط، اتخذ موفاز من تطرف الليكود، ومن فايغلين، ونتنياهو، ولنداو ذريعة لتبرير قـراره      األحدعيونه صباح   

وادعى ان االحداث التي وقعت خالل األسابيع الثالث األخيرة ادت به الى اتخاذ القرار المؤلم، حيث اكتـشف،                  
شـارون  موفـاز   اعتبـر   و !ان الليكود يبتعد عنه ويمضي نحو اليمين المتطرف، مدعيا ان هذه ليست طريقه            

الشخص الذي يمكن االعتماد عليه، واعتبر ان الدمج بينه وبين شارون هو الدمج الـصحيح والمالئـم لدولـة                   
وادعى ان  . وقال ان الليكود ال يفهم حجم المرحلة الحالية        .اسرائيل، والدمج الذي سيقودها في السنوات القادمة      

وامطر الصحفيون موفاز بسيل مـن األسـئلة         . على هذه الخطوة   مصلحة الدولة كانت الدافع االول الى اقدامه      
ضمنوها تصريحات له تهاجم شارون وحزبه، وتتناقض مع تصريحاته اليوم، لكنه رد عليها بـشكل مقتـضب                 

  .وتهرب من االسئلة الصعبه، ولم يقدم اي جواب مقنع لخطوته هذه
  11/12/2005 48عرب

  
   ويفضل التفاوض المباشر  بيرتس يعتبر خريطة الطريق مضيعة للوقت .21

كشف بيرتس ان برنامجه السياسي خالل الدورة المقبلة في الحكومـة اذا تبـوأ رئاسـتها، سيـضمن                   :القدس
الوصول الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين في غضون فترة ال تتجاوز السنوات االربع وإقامة دولة فلـسطينية                 

ويـرى ان    .ن ايضا عدم تقسيم القدس وعـودة الالجئـين        لكن برنامج بيرتس يضم   . الى جانب دولة اسرائيل   
وأن السير عليها سيؤدي الى اقامة دولة فلـسطينية مؤقتـة سـتبقى معاديـة               . خريطة الطريق مضيعة للوقت   

السرائيل، في حين ان المفاوضات على تسوية دائمة ستضمن اقامة دولـة فلـسطينية ذات طـابع ودي مـع                    
 قادرين على الوصول الى تطبيق المراحل االولى من خريطة الطريق، فـال             طالما اننا غير  : وأضاف. اسرائيل

   .ينبغي االنتظار، بل الشروع في مفاوضات فورية على التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ومع محمود عباس
  12/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  النفصال من االسرائيليين يفضلون المفاوضات مع الفلسطينيين على ا% 62 :استطالع .22

قال المبادرون الى خطة جنيف ان استطالعا للرأي أجروه مؤخراً، يبين ان غالبية الجمهور االسرائيلي يفضل                
قيام الحكومة االسرائيلية القادمة باجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل الى اتفاق دائم، على تنفيـذ                

% 15مفاوضات مع السلطة الفلـسطينية، مقابـل      الشروع ب % 62وحسب االستطالع يؤيد   .خطة انفصال اخرى  
كما يستدل  . اجراء مفاوضات او انفصال آخر    % 18يؤيدون تنفيذ خطة انفصال من جانب واحد، فيما يعارض          

من االستطالع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة الواثقين بامكانية التوصل الى اتفاق دائم، مقارنة مع نسبتهم فـي                  
  %. 30الى % 26ا ارتفعت نسبة المؤيدين لخطة جنيف من ، فيم%)46 الى 42من (شهر آب

  11/12/2005 48عرب
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  تسيير أول حافلة بين غزة وترقوميا الخميس المقبل: إسرائيل .23
توقع مصدر سياسي إسرائيلي، أن يتم تسيير رحلة أول حافلة بين غزة وترقوميا في الضفة الغربية يوم                 : القدس

ة الحركة والعبور الذي ابرمته رايس مع الطرفين الفلـسطيني واالسـرائيلي            الخميس المقبل، وفقاً التفاق حري    
واشارت المصادر الى ان الواليات المتحدة والرباعية كثفت         .وذلك اذا لم تقع حتى هذا الموعد اية حوادث امنية         

بل انعقاد اجتماع   خالل نهاية االسبوع ضغوطها على اسرائيل لكي تفي بالتزاماتها الواردة في اتفاقية المعابر، ق             
  . لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة

  12/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  كديما يدخل قيًما سياسية ال أخالقية ال مثيل لها في العالم : نتنياهو .24
إن كديما يدخل قيما سياسية ال أخالقية ال مثيل لها فـي العـالم               :قال نتنياهو معقبا على انتقال موفاز إلى كديما       

عند انتخابي سـأعمل مـع نخبـة        : وأضاف. هذه تجارة بسياسيين انتهازيين ال مبادئ عندهم       :وأضاف. أجمع
الليكود ظل ملتزما بمبادئه    : وزاد .شبابية ذات خبرة مع وؤية االمر الذي سيقودنا إلى األمن االزدهار والسالم           

:  وفي تطرق السباب ترك موفاز الليكود قال       .في الوقت الذي سيتفكك فيه كديما مع االنتهازيين الذين في داخله          
   .ترك موفاز لليكود هو نتيجة مباشرة لتدني شعبيته في استطالعات الرأي

  11/12/2005 48عرب 
  

   لو انتظر موفاز عشرة أيام كان سيرى حزًبا جديًدا ورشيقًا :شالوم .25
د أن تدني شعبيته في استطالعات الرأي       واعتق. الخبر مفاجأة بالنسبة لي   : قال شالوم عن انتقال موفاز إلى كديما      

. الليكـود في  ولكني قلت إني باٍق     . ه شارون يكنت من أول من توجه إل     : وأضاف. دفعه إلى االنتقال إلى كديما    
لألسف، لو انتظر موفاز عشرة أيام فقط حتى االنتخابـات          : وزاد اريد البقاء في حزبي وأريد ان أكون رئيسه       

ودعا شالوم أعضاء الليكود الداعمين لموفاز      . سيرى حزبا جديدا ورشيقًا تحت قيادتي     التمهيدية في الليكود كان     
  .التصويت له

  11/12/2005 48عرب 
  

  شارون يحول السياسيين االسرائيليين الى بضاعة : بيرتس .26
 قال بيرتس، ان شارون يهين السياسة بتحويله السياسيين الى بـضاعة فـي سـوق           :الناصرة،  برهوم جرايسي 

  .عات، من دون قيم ايديولوجية، ودون تقديم اجابات واضحة على االسئلة الملحة التي تواجهها اسرائيلمبي
  12/12/2005الغد األردنية 

  
  اتصاالت بين نتنياهو ويعلون   .27

وأضـافت  . ليكـود الكشفت مصادر مقربة من نتنياهو، عن اتصاالت بينه وبين يعلون، النضمام األخير الـى               
وأكّدت األوسـاط أن    . ر يعلون سيكون مثمرا جدا وستظهر نتائجه بعد انتخاب رئيس للحزب          المصادر أن اختيا  

نتنياهو اقترح على موفاز حقيبة األمن في حال فوزه بكرسي رئيس الحكومة ولكن بعد انسحاب موفـاز مـن                   
  . ليكود اتجهت االنظار نحو يعلون

  11/12/2005 48عرب 
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  مرشحاً 45تضم قائمة كديما النتخابات الكنيست  .28
وقالت  . مرشحا45ًأعلنت مصادر إعالمية إسرائيلية، أن قائمة كديما النتخابات الكنيست، ستضم : تل أبيب

هآرتس إن شارون ينوي عرض قائمته خالل أسبوعين، وأنه سيحدد أماكن مرشحي كديما في القائمة التي 
 .سيعرضها خالل أسبوعين

  11/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  استطالعات الرأي تتناقض في تحديد مدى تأثير خطوة موفاز على قوة كديما  .29
ويستدل من استطالع اجراه كاتس من      . تناقضت اراء الجمهور االسرائيلي حول الخطوة التي اقدم عليها موفاز         

فـاز شخـصية     من بين كل عشرة اشخاص اعتبروا مو       5.1معهد مآغار موحوت لصالح القناة الثانية ان نسبة         
مينا تسيماح من معهد داحف، والذي اجري لصالح يديعوت احرونوت ارتفاع قوة            . فاشلة، فيما توقع استطالع د    

ان انضمام موفاز الى كديما لـن       % 67وقال  .  مقعدا 41حزب شارون بعد انضمام موفاز اليه، وحصوله على         
قـالوا  % 11عد انضمام موفاز اليه، مقابل      انه سيؤيدون الحزب ب   % 9يجعلهم يصوتون لهذا الحزب، فيما قال       

انهم يعتقدون بان انتقال موفاز الى كديما تم بفعل انخفاض نـسبة تأييـده              % 37وقال   .انهم قد يدعمون الحزب   
اما استطالع معهـد داحـف      . انه انتقل الى كديما بعد وعده بالبقاء وزيرا لالمن        % 32داخل الليكود، فيما قال     

. 11 مقعدا، والليكود الى     21 مقعدا، مقابل انخفاض قوة العمل الى        41 شارون على    فيشير الى احتمال حصول   
 مقاعد واالحزاب العربية    10وتنخفض قوة شينوي وميرتس والمفدال الى اربعة مقاعد فيما تحصل شاس على             

  .اعدعلى ثماني مقاعد، ويهدوت هتوراة ويسرائيل بيتيون، على ست مقاعد، واالتحاد القومي على خمس مق
  12/12/2005 48عرب 

 
  ارتفاع حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى الدول العربية  .30

طـرأ علـى حجـم الـصادرات        % 26قال رئيس معهد التصدير اإلسرائيلي، إن ارتفاعا بنسبة         : ياسر العقبي 
 فـي هـذه     اإلسرائيلية إلى الدول العربية في األشهر التسعة األولى من هذا العام وتجاوز حجم هذه الصادرات              

   . مليون دوالر170الفترة 
  11/12/2005 48عرب

  
   2000عزرا وكرادي يقدمان لفرنسا استشارة من تجربة اسرائيل في اكتوبر  .31

غادر وزير األمن الداخلي االسرائيلي، عزرا، وقائد الشرطة، رادي، إلى فرنسا اليوم للقـاء وزيـر الداخليـة                  
 سيزوران وحدة الشرطة الفرنسية لمنع الـشغب وتقـديم          همانوذكرت مصادر أ  . الفرنسي، وقائد شرطة فرنسا   

. اقتراحات للشرطة حول كيفية التصدي والتعامل مع اخالل النظام التي شهدتها باريس في االسابيع الماضـية               
وحسب المصادر فإن االثنين سيتحدثا مع الفرنسيين عن المغزى الذي اتخذته اسرائيل نتيجة االخالل بالنظـام                

  . 2000شرطة مع تلك االحداث خاصة مع أحداث اكتوبر وتعامل ال
  11/12/2005 48عرب 

 
 شارون ينفي اصدار اوامر لضرب المفاعالت النووية االيرانية  .32
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اصدر ديوان شارون امس االحد، بيانا رسميا عممه علي مختلف وسائل االعالم  :الناصرة من زهير اندراوس
مز البريطانية حول مخطط اسرائيلي لضرب المفاعل النووي جاء فيه ان ما افادت به صحيفة صنداي تاي

 .االيراني هو عار عن الصحة، وان ال اساس لهذا النبأ
  12/12/2005القدس العربي 

 
 إسرائيل تطور موقع حائط البراق  .33

.  مليون دوالر15اعلنت الحكومة االسرائيلية، امس، عن مشروع لتطوير موقع حائط البراق تقدر تكاليفه ب
رت الحكومة في بيان ان الحائط الغربي جزء من التراث الديني والثقافي والتاريخي للشعب اليهودي، وذك

  )أ ف ب. (ويجب ان يتم تعزيز هذا الموقع في اطار خطة خمسية لتطوير القدس
  12/12/2005السفير 

  
  المحكمة العليا االسرائيلية ترفض التماسا طالب بضمان حق العيش بكرامة  .34

كمة العليا االسرائيلية، صباح االثنين، التماسا قدمته ثالث جمعيات اسرائيلية طالبت بالزام دولـة              رفضت المح 
اسرائيل على الغاء تقليص مخصصات ضمان الدخل، والتعهد بضمان الحد األدنـي مـن العـيش بالكرامـة                  

  .للمواطنين
  12/12/2005 48عرب

 
  اسرائيل تعين سفيرة جديدة في األردن .35

حسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية      .  اسرائيل دوريت شبيط سفيرة إلسرائيل في األردن        عينت :الناصرة
  .االسرائيلية أمس االحد

  12/12/2005الغد األردنية 
  

  إسرائيليون من أصل عراقي يمكنهم التصويت .36
يين من اصل   أعلنت المسؤولة عن انتخابات العراقيين في الخارج، انها ستسمح لالسرائيل         :  سامي محاسنة  ،عمان

وردا على سؤال حول امكانية مشاركة اليهود العـراقيين         . عراقي ان يقترعوا في االنتخابات البرلمانية العراقية      
كـل  : الذين رحلوا الى اسرائيل في القرن الماضي في التصويت، قالت رئيسة مفوضية االنتخابات في الخارج              

لد في العراق، يحق له التصويت حتى وان كان يتمتع بأية           من يحمل الجنسية العراقية من أب أو أم عراقية أو و          
  جنسية أخرى

  12/12/2005الشرق األوسط 
  

  الفلسطينيون يصدرون محاصيل مستوطنات غزة السابقة .37
ـ غزة  صدر فلسطينيون أمس أول شحنة من محاصيل انتجت بالزراعة المغطاة تركها المستوطنون : رويترز 

 طـن مـن     2.5ولون من شركة فلسطين للتنمية االقتصادية إن شحنة تزن          وقال مسؤ  .عندما انسحبوا من غزة   
ويأمل مسؤولون فلسطينيون في تصدير شـحنة        .الفلفل نقلت عبر معبر المنطار لبيعها في األسواق اإلسرائيلية        

  .أخرى إلى أوروبا األسبوع المقبل
  12/12/2005الغد األردنية 
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   احتفاالت عيد الميالدالركود يلف القطاع السياحي عشية: بيت لحم .38
عشية حلول عيد الميالد تعيش الحركة السياحية في بيت لحم حالة ركود ارخت بظاللها علـى                :  معا ،بيت لحم 

فقـد   .اجواء الميالد التي تحل وسط ارتفاع نسبة البطالة بسبب االجراءات االسرائيلية التضييقية ضد المواطنين      
مدينـة مؤقتـة،    العن اعتقادهم بان الحركة التي تـشهدها         الشرقية،عبر العديد من العاملين في قطاع التحف        

والخاصة التي تشيع اجواء تفاؤل بتحـسن        مرتبطة باالعياد خالفا للتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية،       
  .االوضاع

  12/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  67 بحدود االتفاقية مع نجمة داود تضمنت اعترافاً ضمنياً: رئيس الهالل األحمر .39
نفت جمعية الهالل األحمر أن تكون تعرضت ألي من أشكال الـضغط الـسياسي بغيـة                 :كتب سائد أبو فرحة   

انه ال ينبغي وضـع االتفـاق فـي         , جمعيةالواوضح رئيس    .التوصل إلى اتفاق تعاون مع نجمة دواد الحمراء       
شدد على ان هذا االتفاق حمل الجانب        و .يداسياقات مغايرة، وقال هذه ليست أول اتفاقية، ولكنها تعد االكثر تحد          

نجمة على إقرار    من االتفاقية، ينص     الثانيالبند  أن  وتطرق الى    .اإلسرائيلي على احترام إشارة الهالل األحمر     
داود بأن جمعية الهالل هي الجمعية الوطنية المفوضة في األراضي الفلسطينية، موضحا أن ذلك يعني تجـاوز                 

  .عمل الهالل في مناطق القدس الشرقية لاالسرائيليرفض ال
  12/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  وزير الصحة ينفي موافقته على إنشاء مجلس طبي فلسطيني  .40
، لمناقشة مشروع المجلس الطبي  التشريعينفى وزير الصحة، ما نشر حول اجتماع خصصه المجلس: غزة

وشدد على أن . انه من أقوال هي عكس الحقيقة بالكاملواستهجن بشدة ما جاء كذباً وافتراء على لس .الفلسطيني
  .فلسطين، ليست بحاجة لمثل هذا المجلس ولكننا بحاجة لجسم أكاديمي يلبي كل احتياجاتنا العلمية والمهنية

  11/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  الكونجرس يتحرك لمنع حماس من خوض االنتخابات    .41
 عضوا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي فـي مجلـس          60قدم  : ووكاالت األنباء عالء المشهراوي   ،  غزة

النواب األميركي مشروع قرار يدعو محمود عباس الى منع حماس من المشاركة فى االنتخابات التـشريعية،                
  .كما يدعو مشروع القرار عباس أن يعلن قبل إجراء االنتخابات نيته تفكيك فصائل المقاومة الفلسطينية

  12/12/2005الشرق األوسط 
  

  البنك الدولي يوجه انتقادات شديدة الداء السلطة واالغالقات االسرائيلية .42
دات شديدة اللهجة الداء اسرائيل والسلطة الفلسطينية في ما يتعلـق           وجه البنك الدولي انتقا   : فاتنة الدجاني ،  لندن

بتنفيذ مطالب الدول المانحة، واعتبر في تقرير حصلت الحياة على نسخة منه امس ان سياسة االغـالق التـي                   
تفرضها اسرائيل في الضفة تضر بامكانات النمو االقتصادي الفلسطيني، وأن قصور االصالح الفلـسطيني ال               

واعتبر التقرير ان اداء السلطة بعـد انتخـاب          .القطاع الخاص على االستثمار في االراضي الفلسطينية      يشجع  
  . محمود عباس مخيب لآلمال

  12/12/2005الحياة 
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 ! سياستنا في المنطقة لمحاربة ايديولوجية الكراهية: رايس .43
يركية في الشرق األوسط، دافعت رايس، في مقالة طويلة نشرتها واشنطن بوست أمس، عن السياسة األم

) من تغييرات( لنتخيل ما كان سيضيع علينا:وكتبت رايس. معتبرة أنها تهدف إلى محاربة إيديولوجية الكراهية
ودافعت عن سياسة واشنطن في المنطقة متسائلة هل كان من . على مدى هذه السنة فقط لو أننا لم نحرك ساكنا

منطقة كانت بؤرة لإلرهاب وتصديره، منطقة يتفاقم فيها تهديد انتشار الحكمة اإلبقاء على الوضع على حاله في 
، مؤكدة أن واشنطن تهدف إلى ?األسلحة المدمرة، وتسودها أنظمة مستبدة تحمل شعوبها عبء عجزها وفشلها

محاربة إيديولوجية الكراهية في هذه المنطقة، معتبرة ان غياب الحرية في الشرق األوسط يوفر تربة خصبة 
 )أ ف ب. (ذه اإليديولوجيةله

  12/12/2005السفير 
 

   شهيدا نقابيا سقطوا خالل انتفاضة األقصى25تكريم : األردن .44
 شهيدا نقابيا سقطوا خـالل انتفاضـة االقـصى مـن بيـنهم         25 بنحو    األردنية  احتفت النقابات المهنية   :عمان

ذكرى انطـالق االنتفاضـة بمجمـع       عبدالعزيز الرنتيسي والمهندس يحيى عياش خالل مهرجان أقامته في          .د
  .النقابات المهنية اول من امس

  12/12/2005الغد األردنية 
  

  مصر تُطالب بتشغيل الممر اآلمن  .45
 يتوجه االثنين وفد من وزارة الخارجية المصرية للمشاركة في اجتماع لجنة االتصال الموقتة لتنـسيق                :القاهرة

 الخارجية المصرية إن وفدها سيؤكد خالل هذا االجتماع اهميـة           وقالت وزارة  .المساعدات الدولية للفلسطينيين  
 .دعم االقتصاد الفلسطيني وحض الدول المانحة على استمرار بل وزيادة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني             

كما سيؤكد ضرورة التنفيذ الكامل التفاق المعابر بما في ذلك تشغيل الممر اآلمن بين غزة والـضفة وتـسهيل                   
 العبور في معابر غزة وسرعة التوصل الى اتفاق على المواضيع العالقة، خصوصاً اعادة بنـاء مطـار                  حركة

  .غزة وانهاء سياسة االغالق الداخلي في الضفة الغربية
  12/12/2005الحياة 

 
  نفي قبول إسرائيل عضواً في الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر   .46

ولية الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر، األنباء التي تحدثت عن قبول  نفى رئيس اللجنة الد:عمان
 محمد الحديد إلى أن استخدام .ولفت د .إسرائيل عضوا في الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

أن إسرائيل لشعار نجمة داوود الحمراء كشارة هو السبب، الذي يحول دون قبولها عضوا في الحركة، حيث 
 .لهذه الشارة مدلوالت دينية، من شانها التأثير على حيادية الحركة ومهمتها اإلنسانية

  11/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

  صواريخنا تطال عمق اسرائيل  : سياسيون وعسكريون إيرانيون .47
وقـال  . بالدهـم حذر مسؤولون عسكريون ايرانيون الكيان من مغبة اي هجوم علـى            : طهران، ستار ناصر  

المسؤول في هيئة االركان العامة العقيد محمد نوري ان جميع االهداف االسـرائيلية سـتكون فـي متنـاول                   
وقال مسؤول الحرس الثوري العميد فالح رضائي ان االقزام في اسرائيل يعرفون جيـدا              . الصواريخ االيرانية 

واكد الخبير العسكري علي محمد     .  في المنطقة  ان ايران ليست العراق، والهجوم عليها سيخلف تداعيات خطيرة        
وقال نائب رئيس البرلمـان االيرانـي       . رضا ان اسرائيل عاجزة عن الوصول الى المواقع الحيوية في ايران          
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بابائي ان التهديدات االسرائيلية تدخل في اطار الحرب النفسية، واعتبرها غير جدية تعبر عن امنية وليس قدرة                 
  .حقيقية على التنفيذ

  12/12/2005الخليج اإلماراتية 
  
  

   عرفات مات مسموماً بأيٍد إسرائيلية  : ديبلوماسي مصريديكأت .48
 وفـاة ياسـر     ةعبر النادي الدبلوماسي المصري عن موقف مغاير تماما للموقف الرسمي فـي مـسأل             : القاهرة
 بقتله، كما اتهم اإلدارة     فاجأ األوساط السياسية والشعبية بأن عرفات مات مسموما واتهم شارون          حيث   .عرفات

  .األمريكية بالتواطؤ
  12/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  )3 من3(قراءة في مشكّالت الرؤية السياسية عند الشيخ الشهيد أحمد ياسين  .49

  رزقةىيوسف موس. د.أ
 الهدنة

مازن، بسبب حين اشتدت الضغوط الصهيونية والعربية والدولية علي رأس السلطة الفلسطينية في وزارة أبي 
تصاعد الهجمات ضد المحتل، ومن ثم تصاعد ضغط السلطة علي الفصائل المقاومة وبالذات حركة حماس ، 
وباتت الوحدة الوطنية في خطر حقيقي، بادر الشيخ باإلعالن عن هدنة من طرف واحد، كان من نتائجها 

و الصهيوني في امتحان فشل فيه إذ لم المباشرة حفظ الوحدة الوطنية ونزع فتيل الصراع الداخلي، ووضع العد
يلتزم بالهدنة ومارس عدوانه واغتياالته للقادة الفلسطينيين وعندها فشلت الهدنة وعادت المقاومة إلي ما كانت 

يقول الشيخ محدداً مفهومه . فيه بعد استراحة مقاتل، وبعد رفع الضغوط الداخلية التي هددت الوحدة الوطنية
دنة تعني في نظرنا إيقاف القتال بين طرفين متقاتلين دون االعتراف بالعدو الصهيوني، اله: للهدنة وشروطها

، ولكن العدو لم 1997طرحنا هذه الهدنة منذ عام  . 1948ودون التنازل عن أرضنا ومقدساتنا المسلوبة في 
 .جوده وحقه في البقاء يستجب ألنه وجد مْن يقدم له االعتراف به بال ثمن، فال يهمه بعد ذلك هدنة تقلل من و

إن مدخل الهدنة عند الشيخ مدخل ديني أوالً، ومصلحة وطنية ثانياً، واستجابة لظروف موضوعية ثالثاً، لذا 
، الهدنة 2003) يوليو(نجده يقول في السنة األخيرة من حياته بعد فشل الهدنة األولي التي أعلن عنها في تموز 

هي هزيمة للشعب الفلسطيني، مرفوضة تماماً إال إذا كانت انسحاباً من طرف واحد كما تُطرح اليوم علينا 
، ومحددة بالشروط التي ذكرتها، ولفترة محددة وليست أبدية 1967كامالً للعدو من األرض الفلسطينية عام 

 .وشاملة
وعلي ال تطرح الهدنة مع العدو في أي وقت وتحت أي ظرف، فقد تكون مفيدة أحياناً وضارة أحياناً أخري، 

القيادة تحديد التوقيت المناسب، والهدنة ليست مؤبدة ألن في ذلك تعطيل ألحكام شرعية تخص األرض 
الهدنة تتحدد في رؤية الشيخ بالمصلحة الوطنية واإلسالمية، وتتحدد . اإلسالمية التي يحتلها العدو بقوة السالح

 .يون معتبرون كصالح الدين األيوبيماهيتها وفق الشروط التي حددها الفقهاء وأخذ بها قادة إسالم
 باتريك سيل، يقول )الهدنة، واالعتراف(إن نزاعاً حقيقياً يقوم في الساحة الفلسطينية األكاديمية والقيادية حول 

إن شارون يدرك تماماً أن الشيخ ياسين كان : بعد استشهاد الشيخ مفسراً إقدام شارون علي هذه الخطوة
الذي يملك السلطة التي تمكنه من أن يطرح هدنة ويجعلها نافذة، وإذ أقدم علي علي األرجح الشخص الوحيد 

 .قتله فقد حال دون أي احتمال من هذا القبيل 
 الوحدة الوطنية
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، لذا عاب علي السلطة )عدم االقتتال الداخلي، وتعني حق المواطن في حياة كريمة(الوحدة الوطنية تعني للشيخ 
المواطنين ونادي باإلصالح في الوقت الذي كان يصفق غيره فيه للسلطة ويشارك فسادها وعدوانها علي حقوق 

وحين تأججت االنتفاضة وحوصر رأس السلطة في مقره في المقاطعة . رموز الفساد في كسب غير مشروع
برام اهللا وأعلنت إسرائيل عن غياب الشريك الفلسطيني وقطعت أمريكا اتصاالتها مع السلطة وأخذت تنادي 

 .إلصالح، أعلن الشيخ موقفه من اإلصالح ومن هذه الدعواتبا
إن أول ما يلفت االنتباه في رواية الشيخ أنه يطالب بإصالحات جدية وكلية تتجاوز اللحظة الراهنة وتنظر إلي 
 المستقبل الفلسطيني وعلي قاعدة استقاللية القرار الفلسطيني وحماية المقاومة، فيقول نود أن نؤكد علي أنه ال
يمكن أن تكون إصالحات جزئية، بل يجب أن تكون كلية، بمرجعية فلسطينية، تحمي الوجود، والمستقبل 

 ... .الفلسطيني، والقرار الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية
كان الشيخ يدرك حاجة المجتمع الفلسطيني إلي اإلصالح، ويدرك أن دعوة أمريكا وإسرائيل لإلصالح تستهدف 

 الفلسطينية والقرار الفلسطيني، لذا حدد مفهومه لإلصالح بوضوح تام وقدم رؤية مضادة للرؤية رقبة المقاومة
 :األمريكية وجعلها تقوم علي قواعد أساسية من أهمها

 . ـ استقاللية القرار الفلسطيني1
 . ـ وحماية المقاومة2
 . ـ وحماية المستقبل الفلسطيني3
 . ـ وأن تكون كلية وشاملة4

دي بتكوين مرجعية فلسطينية لتكون األداة التي تشرف علي اإلصالح وتوجه خطواته، ولكن ما هي ومن ثم نا
المرجعية تحاسب وتقيل كل فرد مهما كان موقعه من رئيس ووزير إلي : هذه المرجعية التي يقول في وظيفتها 

مرجعية ( والوزير، إنها إذاً هي مرجعية نافذة القرار قادرة علي محاسبة الرئيس... . مسؤول جهاز وغيره
علي حد قوله، وهنا تدخل المسألة في إطار الضبابية رغم حديثه عن آليات تكونها حين يقول رحمه ) جماهيرية

مرجعية جماهيرية، وليس مرجعية فردية لرئيس السلطة وحده، يجب أن يكون هناك مجلس وطني : اهللا
هيكلية مؤسسات السلطة التي ستتخذ القرارات وتلزم منتخب، وليس معيناً عن طريق الحكومة، يقوم بإعداد 

 .الجميع بها، عندما يحصل هذا تتكون مرجعية جماعية عبر االنتخابات وليس عن طريق التعيين
التي ) المرجعية(نحن اآلن ال نضع علي جدول بحثنا ودراستنا حكومة كما ذكر، نحن نضع علي جدول أعمالنا 

 .حملها، واالنتخابات هي أفضل السبل إليصال األفضل إلي مراكز التوجيهستحكم الحكومة، والخطوط التي ت
إن الشيخ يدعو فيما يبدو لي إلي تشكيل مرجعية وطنية لم يحدد بالضبط مكوناتها، ولكني أفهم من قوله 
جماهيرية أنها من قيادات جماهيرية وطنية تمثل الطيف السياسي الفلسطيني، ذات صالحيات واسعة تحاسب 

زير ورئيس الجهاز ومن هم دون ذلك وتقمع الفساد المستشري في مؤسسات السلطة، وتعد النتخابات حرة الو
 .ونزيهة

ما قيمة مجلس تشريعي ال يحاسب أو يراقب ألن القوي غائب، ويتفرد فصيل واحد ويقرر : وهنا يقول الشيخ
 .ما يشاء، ويعمل ما يشاء

يث تسيطر حركة فتح علي الرئاسة والوزارة والمجلس التشريعي إن إصالح خلل التفرد بالسلطة وبالقرار ح
واألجهزة األمنية وال تأذن لآلخرين بمشاركتها إدارة الوطن، ومن ثم أصبح نبذ التفرد واحداً من مصطلحات 
السياسة الفلسطينية يتردد في اليوم عشرات المرات، وهذا في حد ذاته يزكي الدعوة إلي انتخابات حقيقية، غير 
أن االنتخابات في نظر الشيخ ليست هدفاً في ذاتها، ولكنها وسيلة لهدف أعلي وخدمة مصالح وقضايا الشعب 

 . الفلسطيني 
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نريد انتخابات علي قاعدة مواجهة العدو : ويفصل ذلك بما يتوافق مع مكونات المشكالت السالفة فيقول
أكد أن االنتخابات قائمة علي مصلحة شعبنا عندما نت... واستخالص أرضنا ووطننا، وليس االستسالم للعدو

  .ومضبوطة بمرجعية فلسطينية قادرة علي أن تحاسب الجميع نفكر جدياً في ذلك 
 1996انتخابات 

 التي انتهت بتشكيل مجلس تشريعي فشل في القيام بواجباته تبدو ماثلة في رؤية 1996إن تجربة انتخابات 
ية تخلص المجتمع الفلسطيني من الفشل ومن التفرد وتقوم علي قاعدة الشيخ لذا فهو يدعو إلي انتخابات حقيق

 .التحرير وإزالة االحتالل
االنتخابات الحرة النزيهة في رؤية الشيخ هي البديل الموضوعي للدعوات التي تدعو إلي المشاركة في 

 والدخول بهذه الطريقة الحكومة التي تلقاها من حكومة محمود عباس ثم من حكومة أحمد قريع ألن الفساد عام،
الكثير يظن أننا لو دخلنا ألصلحنا، ولكن الدخول في الفساد يفسد الداخل، ألن : غير مجٍد، وفي ذلك يقول 
 . الفساد عام والداخلون قليل 

إن نظرة المصلح تختلف عادة عن نظرة غيره، كما أن التحرير غير الحكم، والحرية تتناقض مع االحتالل، 
إن .. الشيخ نحن لسنا طالب سلطة وال نسعي لها تحت االحتالل، نحن في مرحلة تحرر وطنيوفي ذلك يقول 

 .. .االحتالل هو المسيطر، وال سلطة علي األرض، بل احتالل
إن اإلصالح ينطلق في رؤية الشيخ من تكوين مرجعية وطنية تعيد بناء هيكلية مؤسسات منظمة التحرير، 

خل والخارج ـ يحكم القرار الفلسطيني ـ بمعني آخر أن رؤية الشيخ وتعيد تشكيل مجلس وطني في الدا
السياسية ال تقوم علي هدم القائم، بل تحترمه وتود أن تعيد له االعتبار والفاعلية، فمؤسسات منظمة التحرير 
والمجلس الوطني الفلسطيني التي لم تشارك فيها حركة حماس هي مؤسسات وطنية فلسطينية ليست ملكاً 

 .يل بعينه ومن ثم فإن الدفاع عنها وحفظها وإصالحها هو من قواعد العمل الوطني الفلسطينيلفص
إن دعوة اإلصالح التي ينادي بها الشيخ رحمه اهللا وتنادي بها حماس تختلف في الجوهر والغاية عن الدعوة 

مثّل إيقافاً لالنتفاضة، التي تصدر عن أمريكا والغرب وربما بعض الفلسطينيين أيضاً، ألن دعوة اآلخرين ت
. وقفزاً عن الدماء التي سفكها االحتالل وعودة إلي التنسيق األمني الذي أضر بالمجتمع الفلسطيني ضرراً بالغاً

التعاون األمني بينهم ضيق الطريق علي ... بكل تأكيد حركة حماس تأثرت بالتنسيق األمني: يقول الشيخ
ومع ذلك الحركة ... صبحت تواجه من الخلف ومن األمام في آن واحدالكتائب وعلي المجموعات المقاتلة، فأ

 .صابرة وستبقي مقاتلة 
إن دعوة الشيخ لإلصالح تتفق مع مشكالت رؤيته السياسية األخري وتسعي إلي إقامة مؤسسات وطنية تجمع 

تحمي المقاومة، ممثلي الشعب في الداخل والخارج علي أسس من الديمقراطية واالنتخابات الحرة والنزيهة، 
وتقمع الفساد وتزيل االحتالل، وإن الوحدة الوطنية عنده برنامج عمل واسع ال عنواناً مجرداً أو شعاراً 

 .لالستهالك المحلي
 األمة العربية والنظام العربي

ين إن مفردات الرؤية السياسية عند الشيخ تتجاوز فلسطين إلي الوطن العربي واإلسالمي، وتنفعل بقضايا األمت
العربية واإلسالمية، وتري أن نهضة األمة العربية واإلسالمية من كبوتها بالتخلص من التبعية والديكتاتورية 
وإعادة اإلسالم إلي الحكم وإعطاء اإلسالميين حقهم الطبيعي في الممارسة السياسية هي مقدمة حقيقية لتحرير 

 .لمادي للعدو والدعم الغربي غير المحدود لهفلسطين وإعادتها إلي شعبها عربية إسالمية رغم التفوق ا
إن تمزق الوطن العربي، وضعفه، وتنازعه، أنتج تبعية ألمريكا والغرب أضرت بفلسطين وشعبها كما أضرت 
بالمواطن العربي نفسه، وإن هذه الحالة المؤسفة هي نتاج تخطيط استعماري صهيوني غربي قديم جديد، ال 

ة العربية واإلسالمية ألسباب عديدة ليس هنا مجال تفصيلها، غير أن ما يلزم يفكر في إنهاء دوره في الساح
قوله وبوضوح ال يعوزه الدليل هو أن السياسة الغربية وبالذات البريطانية ثم األمريكية هي المسؤول األول 
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طيني المسلم، واألساس عن حالة التمزق العربي، وعن قيام الدولة الصهيونية واستمراريتها علي التراب الفلس
وعن معوقات التحرير ونهضة األمتين العربية واإلسالمية، وإن إسرائيل بحسب قول الشيخ وبإيجاز مشروع 

 .استعماري صليبي صهيوني يستهدف فلسطين والعرب والمسلمين 
ن إن مسؤولية الغرب عن نكبتنا ال تعني إلقاء التبعة علي عوامل خارجية وإعفاء النظام العربي واألمة م

المسئولية وإذا كان يري أن نكبتنا في فلسطين هي واحدة من المظاهر الكارثية التي نتجت عن سقوط الخالفة 
اإلسالمية علي ما فيها من فساد وإن استمرار النكبة وتفاقمها هو لفشلنا ال لقوة العدو والتآمر الدولي، إنه 

ية إضافة إلي الفلسطينية لذا نعد الواقع العربي بإيجاز يعظم من شأن المسؤولية الداخلية العربية واإلسالم
واإلسالمي مشكالً مهماً من مشكالت رؤيته السياسية االستراتيجية، وهنا يجب التنبه وباختصار شديد إلي 

 :بعض النقاط منها 
نظمة،  ـ أن الشيخ يفرق بين األنظمة العربية الحاكمة والشعوب العربية المحكومة وال يلغي التعامل مع األ1

 .وإن كان ال يعول عليها، ويري أن إصالح النظام العربي مقدمة راشدة لتحرير فلسطين
 ـ إن تحرير فلسطين واستعادة كامل التراب يقتضي تغييراً جوهرياً في الواقع العربي باتجاه اإلسالم 2

مة الفلسطيني ومطالبته والتحرير، غير أنه ال يؤمن بانتظار الفلسطيني وسكونه إلي أن يحدث هذا، وإن مقاو
 .بحقوقه هي عامل إيجابي له، وعامل مساعد في حركة التغيير العربية

 ـ إن الخصومة الفلسطينية الجادة مع النظام العربي عامة ال تجدي نفعاً للفلسطينيين، وإن الخصومة الساخنة 3
إن البديل لذلك هو تخفيف األضرار مع األنظمة التي وقعت اتفاقيات مع دولة االحتالل ال تجدي نفعاً أيضاً، و

 .ما أمكن والبناء علي الشعوب وحركتها وتوقها للتخلص من هذه االتفاقيات ونصرة فلسطين وشعبها
إن األمة العربية في نظر الشيخ تمتلك من اإلمكانيات والطاقات والقدرات ما يجعلها قادرة علي نصرة قضاياها 

ا بحسب ما ورد في رسالته األخيرة إلي مؤتمر القمة العربية بتونس القومية ووضع حد لجرأة أعدائها عليه
 .م قبيل استشهاده بأيام2004

إن رسالة الشيخ األخيرة إلي مؤتمر القمة العربية المنعقد بتونس قبيل استشهاده يجسد رؤية تصالحية تبني علي 
د أن يذكّر المجتمعين بأنه إذا عز العرب إنه بع. المصالح إلي جانب العقيدة رغم تألمه من النظام العربي نفسه

عز اإلسالم، وأن أمامهم تحديات جسيمة، وأن شعوبهم تنتظر منهم أداء أمانة الحكم، وأن اهللا سائلهم يقول لهم 
 :ويقبل ببعض من رؤيته الظالمة للمقاومة وانتفاضة األقصي) بوش(وهو يخشي أن يرضخ مؤتمرهم إلرادة 

ية إسالمية اغتصبت بقوة السالح من قبل اليهود والصهاينة، ولن تعود إال بقوة أرض فلسطين عرب: أوالً 
السالح، وهي أرض وقف إسالمي ال يجوز التنازل عن شبر منها حتي وإن كنا ال نملك اآلن القوة الالزمة 

 .لتحريرها
لمة وإن وصفه الجهاد في فلسطين حق مشروع للشعب الفلسطيني، وهو فرض عين علي كل مسلم ومس: ثانياً 

باإلرهاب من قبل أعداء اهللا لظلم عظيم يرفضه شعبنا المرابط في فلسطين، وترفضه كذلك شعوبنا العربية 
 .واإلسالمية، ونتمني علي القمة أن توضح موقفها بوضوح ال لبس فيه نصرة لشعبنا المجاهد

قي كل أشكال الدعم والتأييد من قادة إن شعبنا وهو يخوض ببسالة معركة قد فرضت عليه لهو جدير أن يل: ثالثاً
 .الخ... األمة، فهو بحاجة إلي الدعم االقتصادي لتعزيز صموده

 .الخ... إننا نناشدكم أن توقفوا كل أشكال التطبيع مع هذا العدو: رابعاً
ة إن األمة تمتلك من اإلمكانيات والطاقات والقدرات ما يجعلها قادرة علي نصرة قضاياها القومي: خامساً

واْعتَِصمواْ ِبحْبِل : ووضع حد لجرأة أعدائها عليها، وإني ألري أنه قد آن ألمتنا أن تعمل بقول اهللا عز وجل 
لتصبح قوة في زمن التكتالت، والَّذين كَفَرواْ بْعضهْم َأْوِلياء بْعٍض ِإالَّ تَفْعلُوه تَكُن ) 45(اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُواْ 

 .ةٌ ِفي اَألْرِض وفَساد كَِبير ِفتْنَ
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إن المسجد األقصي يناشدكم وقد أعد الصهاينة العدة لدك أركانه وهدم بنيانه، فمن له بعد اهللا إن لم : سادساً 
 تكونوا أنتم ؟

هذا ما أردت أن أنصح به وقد علمنا رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم أن : أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
 . النصيحة، وأسأل اهللا أن يجمع كلمتكم لنصرة دينه، وأن يوحد صفكم علي ما فيه خير األمة ورفعتهاالدين

الدينية الفقهية والوطنية، (إن قراءة متعمقة للخطاب السياسي في هذه الرسالة تكشف عن اجتماع المشكالت 
 . من إثارة للعواطف والنخوةفي بناء لغة الرسالة ومطالبها المحددة، فضالً عما فيها) والعربية معاً

قضي الشيخ حياته المديدة ولم يحس ال هو وال حركته وال شعبه بوفاء العروبة نظاما رسميا غير أن اليأس لم 
 .يصب منه مقتالً كما يقولون، ألنه يؤمن بأن إضاءة شمعة خير من لعن الظالم

ة الشيخ السياسية األساسية استظهر أيضاً بما إنني حين أجعل األمة العربية واإلسالمية واحداً من مشكالت رؤي
يرد في بيانات الحركة اإلسالمية حماس في االنتفاضتين، إذ ال يكاد يخلو بيان لها من خطاب لها يحدد وللنظام 

 .العربي ما يجب عليهما وما يطلب منهما فلسطينياً وشرعياً
 المكتوبة، وفعلها الجماهيري باألحداث الرئيسة واستظهر أيضاً بانفعال حماس في خطابها اإلعالمي، وبياناتها

التي شهدتها وتشهدها الساحتان العربية واإلسالمية، كالحرب علي أفغانستان أو العراق، أو قصف مواقع بعينها 
 .في سورية، أو تهديد أمريكا إليران ولحزب اهللا وغير ذلك مما ال موضع لحصره وعده هنا

تصالحية ومرنة مع النظام العربي الرسمي تحقيقاً للمصلحتين الفلسطينية إن ما وصفناه من رؤية سياسية 
والعربية معاً، لم يمنع الشيخ من نقد النظام العربي، وإبداء أسفه وتألمه من حالة الضعف التي أنتجت خذالناً 

 التي جمعت بين مضراً بالقضية الفلسطينية والعربية وهذا ما تحكيه تلك القطعة النادرة من لغة الشيخ وخطابه
األمة وقادتها تدعوهم للحركة والحياة وأداء المسؤولية وتمثل معاناة شعب فلسطين وألمه وهو يقتل ويذبح 

إنني أنا الشيخ العجوز ال أرفع قلماً : وتتكالب عليه السياسة الدولية وهم يتفرجون، وال من نصير، أو كما يقول
وال أتحرك صوب حاجة خاصة أو !! جهورياً أرج المكان بصوتي لست خطيباً !! وال سالحاً بيدي الميتتين 

أنا من هدته األمراض !! أنا ذو الشيبة البيضاء والعمر األخير !! عامة إال عندما يحركني اآلخرون لها 
كل ما عندي أنني أردت أن يكتب أمثالي ممن يحملون في ظواهر ما يبدو !! وعصفت به ابتالءات الزمان 

ل ما جعله العرب في أنفسهم من ضعف وعجز، أحقاً هكذا أنتم أيها العرب صامتون عاجزون علي أجسادهم ك
فال قوم يتظاهرون غضباً هللا . ألم تعد تنتفض قلوبكم لمرأي المأساة الوجيعة التي تحل بنا!! أو أموات هالكون 

وحولونا من مناضلين شرفاء وأعراض األمة، وال قوم يحملون علي أعداء اهللا الذين شنوا حرباً دولية علينا 
 ...مظلومين إلي قتلة مجرمين إرهابيين، وتعاهدوا علي تدميرنا والقضاء علينا

ال تنتظروا منا أن نستسلم أو أن نرفع الراية البيضاء، ألننا تعلمنا أننا سنموت أيضاً إن فعلنا ذلك، فاتركونا 
أرنا يتقلده كل واحد منكم في عنقه، ولكم أن إن شئتم كونوا معنا بما تستطيعون فث! نمت بشرف المجاهد 

تشاهدوا موتنا وتترحموا علينا، وعزاؤنا أن اهللا سيقتص من كل مْن فرط في أمانته، ونرجوكم أال تكونوا علينا، 
 ... .باهللا عليكم ال تكونوا علينا يا قادة أمتنا، يا شعوب أمتنا

اً رسالة استنهاض للجزء الميت أو المترهل في إن هذه الشكوي التي تصف بعض الواقع العربي، هي أيض
األمة، ألن الجزء اآلخر الحي الحيوي المشارك في دعم االنتفاضة وجهاد شعب فلسطين له حضور بارز في 
سياسة الشيخ وخطابه وهو عادة ما يثني عليه أو يشكره وينميه بلغة قلما يجيدها غيره، وفيما قاله في شاهد 

 . احثينعلي العصر ما يغني الب
 :الخاتمة

لقد تحدثنا في مشكالت رئيسة خمس ساهمت معاً في تشكيل رؤية الشيخ السياسية غير أنها ال تمثل عملية 
 :إحصاء وحصر لجميع المشكالت ألن ذلك لم يكن هدفاً للبحث ومن ثم يمكن إضافة مشكالت أخري منها
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قها من قوانين وقواعد هي من نتاج الحضارة  ـ المشكل اإلنساني المرتكز إلي الرؤية اإلسالمية وما واف1
البشرية، فما عرفت رؤيته أو ثقافة حركته العنصرية القائمة علي اللون أو العرق أو الدين أو الجغرافيا في 

إن قاعدة التفاضل عنده ِإن َأكْرمكُْم ِعند . الوقت الذي عرفتها ومارستها الصهيونية والنازية والعلمانية األمريكية
 .للَِّه َأتْقَاكُْم والناس خلق اهللا هم في اإلنسانية سواءا

 ـ المشكل الحياتي اليومي ، وأعني به حقوق اإلنسان بالمفهوم اإلسالمي وما وافقه من المفاهيم التي تقدمها 2
ظر ثقافة الديمقراطيات الغربية، ولعل معاناة المسلم اليومية من غياب هذه الحقوق في الوطن العربي جعله ين

إلي مفاهيم حقوق اإلنسان وتطبيقاتها في الغرب بإعجاب أدخلها في مصطلحاته ومكونات رؤيته السياسية 
 .واالجتماعية

 ـ المشكل الدولي ، وأعني به الشرعية الدولية ممثلة باألمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها دون غفلة عما في 3
وال يخلو خطاب الشيخ من اإلشارة إلي . ينية والعربيةبعض هذه القرارات من ظلم وإجحاف بالحقوق الفلسط

 .القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالذات تلك التي لم تلتزم الدولة الصهيونية بتنفيذها
إن لألمم المتحدة وقرارات مجلس األمن وزناً وأهمية ال تستطيع الدول الضعيفة أن تقفز عنها وتتجاوزها، لذا 

 اإلسالميين في رأيه إيجاد السبل المناسبة للتعامل مع قرارات األمم المتحدة بما يحقق مصلحة ينبغي علي
 .اإلسالم

إنه لو قدر للشيخ رحمه اهللا أن يقود الشعب الفلسطيني من موقع السلطة والقدرة علي إنفاذ رؤيته السياسية 
دات القضية تغيراً إيجابياً، بما حباه اهللا من بعضها أو كلها لتغير ـ وفي سنوات قليلة ـ وجه فلسطين رغم تعقي

قدرات قيادية عديدة، وشخصية دينامية، وال يبالغ من جعله في مصاف المجددين العمليين للدين ولحياة األمة 
 . العربية واإلسالمية بعد أن تجاوز أثره وفضله فلسطين إلي محيطها العربي واإلسالمي، بل والدولي أحياناً

  12/12/2005 القدس العربي
  

  لمصلحة َمْن إسقاط التهدئة؟ .50
  عمر حلمي الغول

في اليومين الماضيين خرجت أصوات فلسطينية من اتجاهات مختلفة تنادي بإلغاء التهدئة على اعتبار أنها شكل                
  !.من أشكال االستسالم والمهادنة مع حكومة االحتالل االسرائيلي

 كان دعا قبل أقل من أربع وعـشرين         حسن يوسف / ع أن الشيخ  م. خالد مشعل / وكان أبرز المنادين بذلك االخ    
  !!.ساعة من كلمة الشيخ خالد الى ضرورة التمسك بالتهدئة؟

كما أن ممثلي ثالثة أذرع عسكرية أعلنوا في مؤتمر صحفي في مدينة غزة بضرورة إيقاف التهدئة، وخونـوا                  
  !. للعدو االسرائيلي؟االستسالمق وكل المتمسكين بها على اعتبار أنها تصب في خانة البيع للحقو

والسؤال الواجب طرحه في هذا المقام، هل كان هناك لدى أي شخصية قيادية أو أي فصيل سياسي وطنـي أو                    
إسالمي اعتقاد بأن إسرائيل ستكون راضية وموافقة على التهدئة؟ ألم يكن واضحاً للجميـع سـلطة ومـواالة                  

هدئة من خالل خروقاتها وجرائمها العدوانية؟ وهل التهدئة تعني         ومعارضة بأن حكومة االحتالل ستضرب أي ت      
ومن ! االستسالم أم تعني التعاطي االيجابي مع استحقاقات العملية السياسية والتقدير العقالني للمصالح الوطنية؟            

  .المستفيد من التهدئة؟
في السلطة الوطنية أو في المعارضة      بعيداً عن التشنج واالنفعال يمكن للمرء أن يؤكد، أنه لم يكن لدى أي قائد               

أو المواالة أي شك، بأن التهدئة ليست مطلبا إسرائيليا، ألن القيادة السياسية والعسكرية االسرائيلية ال ترغب في                 
ذلك، ألن مصلحتها في هذه المرحلة تكمن في استمرار دوامة العنف وإرهاب الدولة المنظم لتحقيق أكثر مـن                  

  :هدف
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ا الداخلية المتعددة االوجه السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة إلـى الخـارج إلبعـاد شـبح                إلقاء أزماته . 1
  .الطبقية واالثنية عن المجتمع االسرائيلي -االنفجارات االجتماعية

لتمرير أهدافها السياسية في ضرب ركائز الحل السياسي مع الفلسطينيين لقطـع الطريـق علـى الدولـة                  . 2
  .ةالفلسطينية وحق العود

  .للضغط على الفلسطينيين الختيار خيار الترانسفير الالإرادي ودفعهم إلى الرحيل عن وطنهم وديارهم. 3
  .للتهرب من أي مسؤوليات سياسية أمام الدول والقوى الدولية وخاصة أقطاب اللجنة الرباعية. 4

وفصائل العمل الوطني واالسالمي والدليل على أن إسرائيل ال ترغب بالتهدئة لم يمر يوم منذ أن وقعت السلطة               
على اتفاقية التهدئة في آذار مارس الماضي دون أن ترتكب جريمة أو عدواناً ضد أبناء الـشعب الفلـسطيني،                   
لدفع ممثلي االذرع العسكرية للرد على عدوانها، ومن ثم لتحميلها مسؤولية دوامة العنف أمـام الـرأي العـام                   

  .السياسي ما زال يحمل نزعة المغاالة واالنفعال والتطير -الميالعالمي، ال سيما وأن خطابنا االع
ثم عن أي استسالم يجري الحديث، فالتهدئة ليست تنازالً عن حق أو أرض أو أي قضية ذات صلة باالهـداف                    

التهدئة كانت مطلبا للقيادة السياسية الفلسطينية، وتم التدخل المصري على خط إبرامها بـين ممثلـي                . الوطنية
ى المختلفة، وتحقق التفاهم في القاهرة على االلتزام بالتهدئة، ولم يصدر بيان في يوم من االيـام يقـول إن          القو

طرفاً فلسطينياً وافق على التنازل عن أي حق، بل العكس صحيح، كل التفاهمات التي تمت في القاهرة وغـزة                   
  .الم؟ وأين التفريط؟أكدت على الحقوق الوطنية المقبولة من جميع االطراف، فأين االستس

ومن الواجب التأكيد، على أن التخلي عن التهدئة ال يخدم وحدة الموقف الوطني، وهي خدمة مجانية إلسرائيل                 
وأميركا، ألن إسقاطها يعني مباشرة أوالً، تقليص حدود المناورة الفلسطينية وثانياً، الضغط على السلطة لتنفيـذ                

 أي الدخول في صراع مع قوى واذرع المقاومة، بتعبير آخر، فتح االفـق              االستحقاقات االمنية المطلوبة منها،   
  .لحرب أهلية، فأين هي المصلحة الوطنية؟

-آن االوان أن تعيد القوى السياسية الوطنية واالسالمية وممثلو أذرعها العسكرية النظر في خطابها االعالمـي             
 تخدم أهداف الشعب العربي الفلـسطيني، وبالتـالي         السياسي، ألن لغة التصعيد ال تخدم هذه القوى، كما أنها ال          

ثـم علـى النـاطقين الرسـميين أن يتوخـوا الدقـة             . فإنها تخدم مصالح وأهداف إسرائيل ومن يقف وراءها       
والمسؤولية، وهم يعلنون عن مواقفهم السياسية ألن لغة التخوين لآلخرين ليست إال مفتاح جهنم لتأجيج الصراع                

، فهل يتعقلون ويدركون االبعاد الخطيرة لخطابهم الخاطئ؟ وهل يعون أن التهدئة ليست              الفلسطيني -الفلسطيني
  .مطلبا إسرائيليا، بل هي مصلحة وطنية فلسطينية؟

  11/12/2005الحياة الجديدة 
  

  ...ضوابط الذهاب نحو االنفجار .51
  طالل عوكل

ن ردود فعل فلسطينية مختلفـة كـان        ثمة جديد في سياق الحديث عن التصعيد العدواني االسرائيلي وما تبعه م           
الحكومة االسرائيلية اعلنت عن جملة من االجـراءات، العقابيـة،           .اهمها العملية التي وقعت مؤخرا في نتانيا      

الجماعية، وباشرت في تنفيذ عمليات موسعة نسبياً في عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة فيما هـدد                  
 .خضاع المناطق الفلسطينية خصوصاً قطاع غزة الى حالة حصار اقتـصادي          موفاز باغالق بعض المعابر، وا    

 قبل ان ينتقل من الليكود الـى كـديما، اعلنـت الحكومـة              هوليس بعيداً عن اجواء التصعيد المرغوبة من قبل       
االسرائيلية عن وقف التنسيق مع السلطة الجاري بشأن تشغيل الممر الرابط بين غزة والضفة في منتصف هذا                 

االجراءات االسرائيلية المعلنة، وردود الفعل الفلسطينية االولية عليها تركت لـدى االوسـاط الدوليـة                .شهرال
واالقليمية مخاوف حقيقية من امكانية انهيار حالة التهدئة، واالنفتاح على مرحلة جديدة من الصراع العنيف وقد                

ق عن انتهاء التهدئة، وعدم النيـة فـي         ضاعف هذه المخاوف اعالن رئيس المكتب السياسي لحماس من دمش         
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السلطة الفلسطينية التي ادانت عملية نتانيـا واعتبرتهـا          .تجديدها، والتبشير بمرحلة جديدة قريبة من الصراع      
خروجاً عن االجماع الوطني، ولتنفيس التهديدات االسرائيلية بعدوان واسع وشامل قامت باعتقـال عـدد مـن                 

ت فوراً على لسان عباس بوصف تصريحات مشعل على انهـا خـروج عـن               نشطاء الجهاد في الضفة، بادر    
الالفت ان اسرائيل اضطرت     .المصلحة الوطنية والتوافق الوطني، وطالب الجميع بااللتزام بما تم االتفاق عليه          

لتخفيض وتيرة عدوانها، بل وتراجعت عن بعض التصريحات، خصوصاً ما يتعلـق بالحـصار االقتـصادي،                
 ايضاً ان عملياتها في غزة، اقتصرت على قصف مدفعي لمناطق خالية من الـسكان، واغتيـال                 وربما الحظنا 

في الواقع علينا ان نعترف بان الواليات المتحـدة، تبـدي اهتمامـاً اكبـر                .اربعة نشطاء في بيت الهيا ورفح     
لمحتلة ديفيد وولش   بالدخول على الخط، لمنع تدهور االوضاع، حيث وصل الى اسرائيل والمناطق الفلسطينية ا            

الذي لم يتوقف عن اجراء اللقاءات بما ادى الى تخفيف حالة االحتقان، فضالً عـن اصـراره علـى تـسيير                     
  .الحافالت والسيارات على الممر الرابط بين غزة والضفة في الموعد المحدد

االطراف تبدي حرصـاً    على الجانب الفلسطيني يتحضر الجميع الجراء االنتخابات التشريعية، ولهذا فان كافة            
على ان تتم هذه االنتخابات في ظروف مناسبة، وان ال تعطى السرائيل او غيرها الذريعة لتعطيل او تأجيـل                    
هذه االنتخابات التي باتت تشكل المدخل الوحيد للخروج من االزمة التي تعاني منها الـسلطة ويعـاني منهـا                   

حركة الجهاد التي تحرص علـى ان ال         .طني بنسب متفاوتة  المجتمع الفلسطيني، وتطال كافة فصائل العمل الو      
تكون سبباً في توتير العالقات الداخلية، وال ترغب في ان تجد نفسها وحدها في ميدان الـصراع، اعلنـت ان                    
القيادة السياسية ال علم لها بالعملية التي وقعت في نتانيا، واعلنت تجديد التزامها بالتهدئة في اطار ما هو متفق                   

حركة حماس بدورها اظهرت جديداً في معالجتها لهذا االمر حيث           .يه وطنياً على االقل حتى نهاية هذا العام       عل
اعلن مشير المصري، ان الحركة ملتزمة بالتهدئة حتى نهاية العام، وكان جديده ان الحركة سـتتخذ الموقـف                  

مواقف الفصائل والمنظمات االخرى نظرياً     فيما لم تتغير    . المناسب من خالل الحوار الوطني الذي سيبدأ قريباً       
الواقع ان التهدئة مرهونة بالموقف االسرائيلي اساساً اذ انه هو الطـرف الـذي               .وعملياً ازاء االلتزام بالتهدئة   

يواصل اعتداءاته دون توقف وباشكال متنوعة ثابتة ومتحركة ومن اجل خلق وتعزيز الوقائع التي يقوم ببنائها                
في هذا الصدد ودون ان نتوقع من حكومة شارون          .د ماهية السالم الالحق وطبيعته وحدوده     على االرض لتحدي  

تراجعاً عن وتائر العدوان الذي واظبت على ارتكابه، اعتقد ان مصلحة الحكومة الوقتية تقتـضي منـه عـدم                   
سكرية كبيرة خصوصاً   تصعيد العدوان الى الحد الذي يؤدي الى استفزاز الفلسطينيين، لمعاودة القيام بعمليات ع            

  .داخل اسرائيل
ان شارون يريد ان يسوق خطابه السالمي على االسرائيليين وباعتبار ان قراره باخالء قطاع غزة، قد احـدث                  
خرقاً في األمن بالنسبة لالسرائيليين خصوصاً وان الليكود ال ينفك يتهمه بالتنازل عن مصالح اسرائيل مجانـاً                 

بعد انضمام موفاز، لحزب شارون، والذي يشكل ضربة قاسـية لليكـود، مـن               .ةودون ان يحقق لها اية فائد     
المتوقع ان يلتزم موفاز بسياسة شارون الذي بات يسيطر على الخارطة السياسية، وال يجـد نفـسه مـضطراً                   

  .ملمجاراة التطرف الليكودي، اللهم اال اذا اضطر لتذكير االسرائيليين بانه ال يزال بطل الحرب وبطل السال
اذاً هناك تغيرات ربما وقتية، وطفيفة على جوانب المعادلة تجعلنا نستبعد امكانية االنفجار خالل االشهر القريبة                
المقبلة، فشارون يرغب في انتخابات هادئة، والفلسطينيون ايضاً باغلبيتهم يرغبون في اتمام االنتخابـات فـي                

ة، تبدي اهتماماً اكبر من السابق ازاء التفاصيل يـساعدها        موعدها وبدون مشكالت كبيرة، فيما االدارة االميركي      
على ان ثمة تصعيداً اقليمياً ال يمكن تجاهل تأثيراته على هذه المقاربـة،             . في ذلك وجود المراقبين االوروبيين    

االمر الذي يستدعي من الجميع التمسك بما يجري االتفاق عليه واالمتناع عن االعمال الفردية التي قد تطـيح                  
  .بالتفاهمات العامة

  12/12/2005األيام الفلسطينية 
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