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***  
  
  الئحة فتح االنتخابية بين قريع والبرغوثي .1

 , مصادر فتحاوية مطلعـة    هكشفت ما   :م اهللا را, غزة من   فتحي صباح عن مراسلها    13/12/2005 الحياة   نشرت
ان تعديالً طرأ على قائمة فتح لالنتخابات التشريعية، ترأس بموجبه احمد قريع القائمة بدالً مـن مـروان                  من  

وقالت مصادر فـي   . لم يرشح نفسه في االنتخابات التمهيديةمع االشارة إلى أن قريع .ثانيا الذي حل    البرغوثي
عتبارات عدة منها   ال بأن يكون قريع على رأس القائمة        وا ان عددا من قياديي فتح طالب      ,ةالمجلس الثوري للحرك  

انه احد ابناء مدينة القدس، اضافة الى كونه اول رئيس للمجلس التشريعي الحالي، فضال عـن كونـه رئـيس                    
وان البرغـوثي   يبدي بعض القادة الشباب خشيته من حدوث انقالب على قيادة مر           من جهتهم    .الحكومة الحالية 

وكـان   .تشكيل قائمة موازية برئاسة مروان في حال اختيار شخصية أخرى القادر  رجح حاتم عبد    حيث  . كتلةلل
 من قدورة فارس واحمد غنيم زارا مروان في سجنه أمس للتباحث معه في شأن خياراته على ضوء الشكل                   كال

ابراهيم ابو النجا سـيحتالن مـوقعين   و فتوح  ان روحي مصادرقالت, ومن جهة أخرى. النهائي لقائمة الحركة 
واضافت ان حكم بلعاوي وانتصار الـوزير سـيكونان         . متقدمين على القائمة، مرجحة ان يكونا الثالث والرابع       

 إال  . مواقع متقدمـة   حتالن بدورهما  ان نبيل شعث، وعباس زكي سي      ,، علما ان مصادر قالت     أيضا على القائمة 
فتح لن يقبل وضع اعضاء من اللجنة المركزية لم يرشحوا انفـسهم لالنتخابـات               مصادر قالت ان احدا في       أن

من ناحية   و .ترشيح سيخلق مشاكل كثيرة داخل الحركة     هكذا  واضافت ان    .الداخلية، على القائمة باستثناء قريع    
الجئـين،  عالمات انقسام جدية في صفوف الحركة في الدوائر المختلفة، على خلفية تمثيل ال            أخرى بدأت تظهر    

في الخليل، بدت المعركة بين أقطاب الحركة أكثر سخونة، اذ وزعـت وثيقـة               و .و الريف أو تمثيل المدينة،    أ
تزعم تلقي نبيل عمرو تعهداً من معهد في واشنطن يديره دينس روس بتقديم الدعم المالي الالزم لـه لخـوض                    

 مصادر   مع االشارة إلى أن    .وثيقة وتسريبها  جبريل الرجوب بتصميم ال    ،واتهمت مصادر مقربة منه   . االنتخابات
ان النية لديه تتجه الى عدم خوض االنتخابات بعد اصرار اللجنة الحركية وضعه في              ,  قالت  الرجوب مقربة من 

  .قائمة الدائرة وليس في قائمة الوطن
م تكليـف   علم من مصادر موثوق بها انـه سـيت        إلى أنه   : رام اهللا    من   13/12/2005 الحياة الجديدة    ونوهت

وأضافت ان ما يجري تسريبه من أنباء حول القائمة غير دقيق           . مروان البرغوثي ليترأس قائمة فتح االنتخابية     
  .أن محمود عباس استكمل القائمة تقريبا, مع التأكيد

 خان يونس شهدت موجـة      إلى أن : غزةمن   12/12/2005 اسالم اون الين      مراسل مصطفى الصواف وأشار  
وشارك عدد من    . بعدما لم يظهر اسمه في قائمة المرشحين       , في المدينة  ا أنصار أمين سر فتح    احتجاجات قام به  

 التي هدأت بعـد تأكيـدات بـأن         ,المؤيدين ألسامة الفرا الذي تم استثناؤه هو اآلخر في التظاهرات االحتجاجية          
  .القائمة المسربة غير نهائية

ن مـن كتائـب االقـصى       ين ملثم ي مسلح أن:  وكاالت  نقال عن  غزة من   13/12/2005 الغد األردنية    وأوردت
قـالوا انهـم    و .نمرشـحي ال احتجاجا على سياسـة تعيـين        ,غزة، مقر لجنة االنتخابات المركزية وسط       وااغلق

   .سيقاطعون االنتخابات في حال تمرير موضوع التعيين الى شخص بعيدا عن القاعدة الفتحاوية
 لجنة االنتخابات المركزية نـددت باقتحـام        أن :ألفت حداد   عن مراسلته  12/12/2005 48 عرب   وذكر موقع 
 إظهـار   إلـى ودعت التنظيمات    . انها مستقلة تماما وال تتبع أي فصيل او حزب سياسي          أشارت إلى مكتبها، و 

وطالبت كافة الجهات بالتدخل لوقـف       .أعلى درجات المسؤولية وإبعاد اللجنة وطواقمها عن أية خالفات داخلية         
   .لهاتداءات، داعية األجهزة األمنية إلى توفير الحماية واألمن مثل هذه االع
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   خلفية امنية وليست سياسيةإلى االعتقاالت في صفوف الجهاد تعود :السلطة .2
 أكد مدير المخابرات العامة الفلسطينية في طولكرم أن االعتقاالت التي شـنتها اجهـزة               : كامل ابراهيم  ،القدس

وأتهم النشطاء الذين تـم اعتقـالهم        .افظة شنت على خلفية أمنية وليست سياسية      االمن في صفوف الجهاد بالمح    
إن : وحول مصير المعتقلين وطريقـة معـاملتهم، قـال         .بالخروج على القانون، وعدم االلتزام باتفاق القاهرة      

والوطنيـة، كمـا    المعتقلين سيقدمون للمحاكمة، مشيرا الى أنهم يعاملون بانسانية واحترام وفق المعايير الدولية             
  .استهجن ما وصفه بالتشهير والتشويه الصادر من قبل البعض في حين .يسمح لذويهم بزيارتهم بشكل يومي

  13/12/2005الرأي األردنية 
  

   تفوق فتح في التشريعية وثلث الناخبين لم يقرروا بعد:جامعة بيرزيتاستطالع  .3
ـ رومل شحرور السويطيومنتصر حمدان  توقع استطالع للرأي اجرته جامعة بيرزيت نشر  : نابلس, رام اهللا 

% 2,6لقائمة مصطفى البرغـوثي المـستقلة و      % 4,5لحماس و % 20مقابل  % 37 ان فتح ستفوز بنسبة      ,امس
انهم لم يتخذوا قرارا بعـد، واذا توزعـت اصـوات    % 30قال  في حين  .لقائمة حنان عشراوي المستقلة ايضا    

ولـم يـشمل    .لحمـاس % 31مقابـل  % 57حصل في االجمالي على     هؤالء وفقا لحجم كل حركة فإن فتح ست       
 التي ستجري فيهـا االنتخابـات كمـا اوضـحت           16 من دوائر الضفة وقطاع غزة الـ        11االستطالع سوى   

دعا باحث اجتماعي العاملين فـي       من جهة أخرى     .جامعة ان نتائج مجمل الدوائر يمكن ان تكون اكثر تقاربا         ال
لرسمية منها واالهلية إلى إعادة تقييم تقنياتهم ومناهجهم حتى يستطيعوا اكتساب ثقة            مراكز استطالعات الرأي ا   

وقال انه يمكن تحقيق ذلك من خالل التأكيد على النزاهة وعـدم             .الجمهور عبر تقديم نتائج ذات صدقية عالية      
ن أ أضـاف و. ليات والنتائج التحيز المسبق والدقة في اختيار العينات والمهنية في التحليل والمراجعة الدائمة لآل           

هناك جدال جاريا حول ارتباط هذه المراكز البحثية بمصادر التمويل األجنبي المـشروط وحـساسية المجتمـع               
  .والنخب الوطنية واإلسالمية لمثل هذه القضايا التي تجعل استطالعات هذه المراكز مثار جدل واختالف

  13/12/2005الحياة الجديدة 
  
   غداً لإلنتخابات التشريعية النسبيةتعلن قائمتهاحماس  .4

سـتعلن  ها   ان الحركةوافادت مصادر في    .  تجري حماس، تحضيراتها لالنتخابات بصمت وثقة كبيرين       :رام اهللا 
 اتبعت تكتيكاً في تشكيل قوائمها يقوم على اختيار الشخصيات         هاوقال مسؤول في الحركة ان    . قائمتها النسبية غداً  

ويرى المراقبـون    .اهير لقوائم الدوائر، واختيار الشخصيات األقل تأثيراً للقائمة النسبية        األكثر تأثيراً على الجم   
وال يستبعد كثير من المراقبين ان تتفوق حماس في حال           .يعزز فرص حماس  سان التنافس بين شخصيات فتح      

 تصل فـي بعـض       رغم ان نتائج االستطالعات تعطي للثانية أفضلية كبيرة على األولى           فتح حدوث انقسام في  
  .األحيان الى الضعف

  13/12/2005الحياة 
  

   التشريعية تدعو الى انجاح االنتخابات الفلسطينيةالقوى .5
 ااهابت القوى الوطنية واالسالمية بجميع المواطنين الى المشاركة الفاعلة في االنتخابـات وخوضـه             : رام اهللا 

ونظرت بخطورة بالغة لبعض حاالت التهديـد        . بنتائجها بنزاهة وشفافية واحترام تام للقانون، وبالمقابل االلتزام      
ونظرت بخشية كبيرة لحمالت االعتقال السياسي التي طالت         .واالعتداء على مقرات لجنة االنتخابات المركزية     

  .سياسة هذه الالمناضلين من مختلف االطياف السياسية وطالبت السلطة بالكف عن
  13/12/2005الحياة الجديدة 
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  ة من كتائب األقصى من االغتيال نجاة مجموع .6

ن مجموعة من عناصر كتائب األقصى في مدينة طولكرم نجت          أذكر شهود فلسطينيون     : أمين أبو وردة   ،نابلس
  .المدينةمن محاولة اغتيال على يد قوة إسرائيلية خاصة تسللت فجر أمس إلى مخيم 

  13/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

 اإلضراب المفتوح عن الطعامن علنوي الجهاد السياسيين ىأسر .7
ذكرت حركة الجهاد أن أسراها السياسيين في جميع سجون السلطة، أعلنوا امس، اإلضراب المفتوح : وكاالت

 نرفض ان نكون ,حركة بالقولوأوضح بيان لل. عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم وسوء معاملتهم
، محّمالً السلطة المسؤولية عن أي أذى أو ضرر يصيب أي جسر الرضاء بين السلطة والسلطات الصهيونية

وطالب البيان بإطالق سراحهم وإغالق ملف االعتقال . أسير سياسي سواء كان من الجهاد أو من غيرها
 . السياسي في أسرع وقت ممكن حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني

  13/12/2005السفير 
  

  للجبهة الشعبيةاالحتالل يدعي إحباط عملية استشهادية  .8
زعمت مصادر عسكرية صهيونية أن جيش االحتالل تمكّن من إحباط عملية استشهادية، خطط نـشطاء   : نابلس

أعلنت من جهتهـا    فقد  الجبهة   أما   .48في الجبهة الشعبية في نابلس لتنفيذها خالل األيام القادمة داخل أراضي            
  .أبو علي مصطفىأن قوات االحتالل تمكنت من اعتقال أحد نشطاء كتائب 

  13/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  كتائب الحق تغلق شارعا في غزة  .9
وأكد مسؤول  ‚ أغلق عناصر من كتائب الحق التابعة لفتح امس شارع صالح الدين في المحافظة الوسطى             : غزة
اصـرهم مـن    كتائب أن هذا االغالق يأتي في اطار سلسلة احتجاجات يقومون بها بـسبب اسـتثناء عن               الفي  

  .االعتمادات المالية الخاصة بكشوفات المقبولين في الشرطة الفلسطينية
  13/12/2005الوطن القطرية 

  
  مسلحون يقتلون شرطياً بعد إطالق النار عليه وسط غزة .10
وسط مدينة   أقدم مسلحون مجهولون، صباح أمس، على قتل شرطي وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة            : غزة
أمنية أنه من المحتمل أن يكون وقوع الحادث جاء على خلفية شجار نشب منـذ نحـو                 وذكرت مصادر    .غزة

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية أن حوادث القتل على خلفية            .أسبوعين في بيت حانون بين عائلتين     
  .مشاكل عائلية وثأرية ازدادت في اآلونة األخيرة

  13/12/2005األيام الفلسطينية 
  

   حي في مدينة نابلستحم يقالحتاللا .11
صباح أمس حي نابلس الجديدة في مدينة نابلس بحجة البحـث عـن   ,  اقتحمت قوات االحتالل:عبدالقادر فارس 

وأخرجـت  , وقالت المصادر ان تلك القوات ترافقها الكالب البوليسية حاصرت عدداً مـن المنـازل             . مطلوبين
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 . واعتقلت وحدة خاصة ثالثة ناشطين في الجبهة الـشعبية         وتم اعتقال ستة مواطنين   . سكانها بالقوة إلى الشارع   
  . لليوم الثالث على التوالي, الى ذلك واصلت قوات االحتالل حصارها المشدد لمدينة جنين ومخيمها

 13/12/2005عكاظ 
  

  خطة ترميم حائط البراق خطوة على طريق التهويد  .12
ظمة المؤتمر االسالمي وجميع الدول االسـالمية  دعا نائب رئيس لجنة اعمار االقصى من:  كمال زكارنة  ،عمان

التخاذ موقف جماعي موحد ضد االجراءات والممارسات االسرائيلية في مدينة القدس ومنع سلطات االحـتالل               
من تنفيذ خطة خطيرة جدا في حائط البراق تحت مسمى الترميم  لكن الخطة في االصل تهدف الـى التـدخل                     

ووصف الخطـة بانهـا      .شات المسجد االقصى المبارك تمهيدا لتهويده تدريجيا      العملي والمباشر في مباني ومن    
  .اختبار لرد الفعل واذا تم السكوت عليها اسالميا فان سلطات االحتالل ستنفذ خططا اخطر منها مستقبال

  13/12/2005الدستور  
  

  الجنود اإلسرائيليون ينكلون بالفلسطينيين على الحواجز .13
ريف أن الجنود اإلسرائيليين ينكلون بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية المنتـشرة           كشفت صحيفة معا  : أ.ب.د

ويتعرض عشرات اآلالف من الفلسطينيين للتنكيـل        .بين المدن والقرى في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة        
ات طويلـة فـي   من قبل جنود إسرائيليين على الحواجز بصورة يومية ال سيما احتجاز مئات المواطنين ولساع             

  .داخل الحاجز ال يسمح لهم بالتحرك أو المغادرة
  13/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية هي الخطر األكبر على األقصى : مؤسسة األقصى .14

 مليون  15اعتبرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية أن قرار الحكومة اإلسرائيلية تخصيص مبلغ               
ر ألعمال إنشائية تحت المسجد األقصى ومحيطه خاصة في منطقة حائط البراق، ال يدع شكاً أن المؤسسة                 دوال

االسرائيلية الرسمية هي الخطر األكبر على المسجد األقصى، وأن ممارساتها الفعلية على األرض تؤكد أنهـا                
ة المتطرفة، بل إن الخطر األكبر      االستهداف ال يتوقف على بعض الجماعات اليهودي      وهذا  ،  هماضية في استهداف  

  .على المسجد األقصى يوجه ويدار من قبل الحكومة االسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة
  13/12/2005الحياة الجديدة 

  
  اقتراح فلسطيني بوضع قانون خاص للتعذيب   .15

المستقلة لحقـوق   أوصت ورقة عمل قدمها منسق وحدة الشكاوى في الهيئة الفلسطينية             :أمين أبو وردة  ،  نابلس
المواطن بوضع قانون للتعذيب مستقل عن القوانين األخرى، يعالج جميع الجوانب المتعلقة بالتعذيب من حيـث                

ودعت الورقة إلى تضمين قانون التعذيب أو القوانين         .التعريف والمسؤولية والعقوبات المفروضة على مرتكبه     
وتشجيع ضحايا التعذيب على متابعة قـضاياهم أمـام         األخرى نصوصا تلزم الدولة بتعويض ضحايا التعذيب        

  . القضاء الستيفاء حقوقهم حتى ولو كان األمر من مدخل الجرائم الواقعة على األشخاص وجرائم اإليذاء
  13/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
   فلسطيني في الضفة خالل ثالثة أشهر1200االحتالل اعتقل  .16
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 فلسطيني، في   1200 اعتقلت خالل األشهر الثالث الماضية، أكثر من         أكدت مصادر حقوقية أن قوات االحتالل     
  .أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

  13/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  وحزب اهللاسرائيل تنتقد االتحاد االوروبي التصاله بحماس  .17
لخارجيـة اإلسـرائيلية    اتهمت وزارة ا  : )الترجمة( جوزيف حرب  ،القدس،   فرح سمير  ، غزة ،عبدالقادر فارس 

االتحاد األوروبي بانتهاكه للقانون الدولي بسبب اتصاالت يجريها مع حزب اهللا ونيته إلجراء اتـصاالت مـع                 
وأظهرت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية أن االتصاالت التي يجريها االتحاد مع المنظمـات المتطرفـة      . حماس

ددا من الدول شجعت سياسات تؤدي الى اتصاالت رسـمية مـع   وذكر في الوثيقة أن ع    . مخالفة للقانون الدولي  
 .حماس وحزب اهللا أو امتناعها عن ممارسة ضغوطات شديدة ضد مشاركة تلك المنظمات في االرهاب

 13/12/2005عكاظ 
  

  شيتريت يقترح سكة حديد بين األردن وإسرائيل .18
سرائيلي انه ينوي تقديم مشروع لبنـاء        اعلن وزير النقل اال    : قنا ،عمان،  13/12/2005الوطن القطرية   نشرت  

سكة حديد تربط بين ميناء حيفا واربد االردنية خالل اجتماع لوزراء النقـل فـي منطقـة أوروبـا وحـوض                     
 وجاء في بيان صادر عن مكتب شيتريت ان البنية التحتية للنقل مهمة من اجل تنمية االقتصاد ولذلك                  ،المتوسط

   .وبيين من تنفيذ الخط الذي سيكون االول من نوعه بين االردن واسرائيلفانني آمل ان نتمكن بمساعدة االور
 سـعود    األردنـي  وزير النقـل   أن   ب.ف.عمان دينا سليمان و أ     في 13/12/2005الدستور    وذكرت مراسلة   

نصيرات نفى علم الحكومة بأية مشاريع للسكك الحديدية تربط ميناء حيفا باربد مؤكداً عدم وجود مباحثات بين                 
مان وتل أبيب حول هذا الموضوع، الفتاً إلى أن األولوية لدى الحكومة تتمثل في الربط السككي بـين مـدن                    ع

  .ومحافظات المملكة قبل الحديث عن أي مشاريع مع دول مجاورة
  

  بيرتس يرفض مبادرة لتشكيل حكومة بديلة  .19
لة عن طريق الوصول إلى أغلبيـة       أفادت مصادر إسرائيلية أن بيرتس، أبدى معارضة شديدة إلقامة حكومة بدي          

 قوله أن هناك عناصر سياسية قد       هونقلت المصادر عن   . عضو كنيست، كما نفى أي عالقة له بهذه الخطوة         61
وبحسب المصادر ذاتهـا فإنـه       !صرحت بأن شارون، قد أوصل الجهاز السياسي في إسرائيل إلى الحضيض          

أن إمكانية تشكيل حكومة بديلة تؤرق شـارون ووزراء         وبالرغم من أن احتمال نجاح خطوة كهذه ضئيل، إال          
  .حكومته، ففي جلسة كتلة كديما صباح اليوم طلب شارون من وزرائه مراقبة أي تطور يحصل في هذا اإلتجاه

  12/12/2005 48عرب 
 

  تسهيالت إسرائيلية في الضفة والقطاع .20
  :لتي سيتم إدخالها تتضمنأعلن الجيش اإلسرائيلي عن ما وصفه سلسلة من الستهيالت ا: القدس

  . ألف عامل فلسطيني بالدخول إلى إسرائيل والعمل فيها16 السماح لـ - :الضفة الغربية*
  . تاجر فلسطيني بالدخول إلى إسرائيل والعمل فيها12500 السماح لـ -
  .خول إلى منطقة عطاروت الصناعية، شمال القدس، والعمل فيهاد السماح أللف عامل بال-
  . عامل بالدخول إلى القدس الشرقية والعمل فيها500 لـ السماح-
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  . آالف عامل بالدخول إلى إسرائيل والعمل فيها7 السماح لـ-     :قطاع غزة*
  . تاجر بالدخول إلى إسرائيل والعمل فيها2000 السماح لـ -
  والعمل في مصانع أعيد تموضعها بعد      الكيانعامل إضافيين بالدخول إلى      500ـ السماح ل  -

  .االنفصالخطة تطبيق 
  . يواصل معبر كارني للبضائع ومعبرصوفا العمل بقدرتهما الكاملة-

  13/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  اسرائيل تتعهد خطيا للبنك الدولي بعدم فرض حصار اقتصادي على غزة .21
م منع خـروج     تعهدت الحكومة االسرائيلية خطيا باالمتناع عن فرض حصار اقتصادي على غزة وعد            :رام اهللا 

وافادت هـآرتس ان التعهـد      . ودخول البضائع من والى القطاع دون عالقة مع الوضع األمني داخل اسرائيل           
وجاء فـي  .  للبنك الدولي تم اعدادها لعرضها على اجتماع الدول المانحة    هيظهر ضمن وثيقة رسمية غير موقع     

ون قدمت اسرائيل ورقة جـاء فيهـا ان معبـر           الوثيقة انه في ختام اتصاالت بين مسؤولين اسرائيليين وولفنس        
كارني سيعمل دون عراقيل من اجل السماح بنقل البضائع ولن يتم اغالقه بشكل كامل اال في حال وجود تهديد                   

كـذلك  . أمني على المعبر نفسه ولالفراد في محيطه او في حال وجود شبهات بأن المعبر يستخدم لنقل اسلحة                 
ري كارني وايرز في وقت واحد بأي حال من االحوال اال في حال كان هنـاك                اوضحت انه لن يتم اغالق معب     

  . تهديد أمني متزامن في كال المعبرين او كان هناك سبب لالعتقاد بان كال المعبرين سيستخدمان لنقل اسلحة
  13/12/2005الحياة الجديدة 

  
  48 عامل من غزة للعمل في اراضي5300السماح بدخول  .22

 5300 سمحت سلطات االحتالل االسرائيلية أمس االثنين بـدخول          :غزة،  13/12/2005ة  الغد األردني نشرت  
وقالت االذاعة االسرائيلية أن بعـض العمـال الفلـسطينيين           .48أراضيعامل فلسطيني من غزة للعمل داخل       

طين فـي   وقال رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلس       .سيسمح لهم بالمبيت في أماكن عملهم في داخل إسرائيل        
غزة إن غالبية العمال الذين منحوا تصاريح دخول للعمل من العاملين في مجالي الزراعة والبناء مؤكـداً انـه                   

  )د ب أ( . الذين كانوا متواجدين في القطاع إلى مناطق سكناهم48سمح كذلك بعودة فلسطينيي
البياري قال في تـصريح     أن  غزة يوسف فياض     نقالً عن مراسلها في    13/12/2005الحياة الجديدة   وأضافت  

خاص للحياة الجديدة ان هذا يأتي في سياق االتفاقيات التي تم التوصل اليها بـين الجـانبين للـسماح بـدخول                    
وطالب اسرائيل بواقعية اكبر في التعامل مع العمال وخصوصا في ظل تزايـد البطالـة فـي غـزة،                    .العمال

  .ربا عن امله في ان يصل العدد الى ما كان عليه في السابقوالسماح الكبر عدد من العمال بدخول اسرائيل مع
قوات االمن الفلسطينية شددت من اجراءاتها ضد العمـال         أن  غزة   من   13/12/2005 الوطن القطرية    وذكرت

   قنا.الفلسطينيين الذين يجتازون معبر ايريز حيث اخضعتهم للتفتيش الدقيق
  

  ة في قائمة مستقلة فيكي كنافو تقرر خوض االنتخابات البرلماني .23
اعلنت المواطنة االسرائيلية فيكي كنافو، قرارها خوض االنتخابات البرلمانية القادمة في قائمة مستقلة يشاركها              

وقالت القناة الثانيـة    . عدد من الشركاء في الحركات االجتماعية االسرائيلية المكافحة من اجل لقمة الخبز            فيها
وقالت لوسائل اعالم اسرائيلية انها ال تثق اال         .مكافحون اجتماعيون موحدون    ستطلق على قائمتها اسم خبز     هاان

بمن سأثق، بالجالسين في الكنيست او بالقضاة؟ ال احد يفكر حقا بنا ونحن نعرف جيدا موضع                : بنفسها، متسائلة 
ـ     . شيكل 3000األلم، حين يضطر الناس الى العيش على راتب ال يتعدى            ا الـى   وحسب كنافو ستسعى قائمته
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التأثير على جدول االعمال العام للفئات الضعيفة واقناع المواطنين بأننا وحدنا مـن يمكنـه العمـل والتـأثير                   
  .والتغيير، الننا جئنا من الضائقة

  13/12/2005 48عرب 
 

  رؤساء السلطات المحلية العربية يعتصمون امام ديوان شارون   .24
ن رؤساء السلطات المحلية العربية، أثناء مظاهرة االحتجـاج         اعتدى رجال الشرطة على ثالثة م     : ياسر العقبي 

وكان رؤساء السلطات المحلية العربية ونوابهم أقـاموا         . في القدس  شارونالتي جرت صباح امس أمام مكتب       
مظاهرة احتجاج احتجاجا على عدم تنفيذ الدوائر الحكومية لالتفاقات والوعود التي قطعنها للـسلطات العربيـة                

تظـاهرة  الوصادف  . بتحويل الميزانيات المطلوبة النقاذ هذه السلطات من األزمة المادية التي آلت اليها           المحلية  
ومن المقرر أن يقـيم رؤسـاء        .حادث عنف دفع خالله رجال الشرطة ثالثة من رؤساء السلطات الى األرض           

تصام جلوس حتى تـستجيب      في القدس، وسيبدأون اع    شارونالسلطات المحلية اليوم خيمة اعتصام أمام مكتب        
ويعكف رؤساء السلطات المحلية العربية على دراسة إمكانية تـصعيد االجـراءات     . الدوائر الحكومية لمطالبهم  

  .االحتجاجية مطلع األسبوع القادم
  13/12/2005  48عرب 

 
  لجنة الحدود ترفض مطالب بلدية سخنين بتوسيع منطقة نفوذها  .25

خلية اإلسرائيلية غالبية طلبات بلدية سخنين بشأن زيادة منطقة نفوذها مـن            رفضت لجنة الحدود في وزارة الدا     
األراضي التي تم ضمها إلى المجلس اإلقليمي مسغاف، مع العلم أن نسبة منطقة النفوذ في مسغاف لعدد السكان                  

قط علـى    مرة من نسبة منطقة نفوذ سخنين إلى عدد السكان العرب، إال أن لجنة الحدود وافقت ف                36أكبر بـ   
وعالوة على ذلك قررت اللجنة أن المنطقة        ! دونم طالبت بها بلدية سخنين     9000 دونم من أصل     1700تحويل  

  . الصناعية التي ستتم إقامتها في المنطقة ستكون تابعة ألراضي المجلس اإلقليمي مسغاف وليس سخنين
  12/12/2005  48عرب 

  
  عن متوسط األجور في اسرائيل % 25رواتب العمال العرب تقل بنسبة : تقرير إدفا .26

اكد تقرير اعده مركز إدفا غياب المساوة االجتماعية في المجتمع االسرائيلي، ليس بين اليهود والعرب فحسب،                
بل وبين اليهود الغربيين والشرقيين انفسهم، حيث يشير التقرير ازدياد غنى االغنياء وتعمق ظاهرة الفقر لـدى                 

ومن المعطيات التي اعتبرها محللون اقتصاديون مثيرة في تقرير إدفا تلك التـي             . ةاالوساط االجتماعية الضعيف  
فقد بـين الفحـص     . انعكست في الفحص الذي تناول الفوارق بين المجموعات المختلفة في المجتمع االسرائيلي           

 2004الذي اجري على طريقة احتساب النقاط، ان متوسط مدخول اليهودي من أصل غربي وصل في العـام                  
وفي تحليـل لهـذه     .  نقطة للمواطن العربي   75 نقطة لليهودي من أصل شرقي، و      100 نقطة، مقابل    136الى  

عن متوسط األجـور، بينمـا يـصل مـدخول          % 36المعطيات يتضح ان مدخول اليهود الغربيين يزيد بنسبة         
   . األجورفقط من متوسط% 75الشرقيين الى الحد المتوسط لألجور، اما العرب فيصل مدخولهم الى 

 13/12/2005 48عرب 
  

  اسرائيل تعمق سياسة التمييز ضد العرب .27
، والـذي   2005 اكدت جمعية حقوق المواطن داخل اسرائيل في تقريرها السنوي للعـام             :كامل ابراهيم ،  القدس

نشرته امس مواصلة اسرائيل انتهاج سياسة اقتصادية تمس بالحقوق األساسية لالنسان وفي مقدمتها حق العيش               
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وجاء في التقريـر ان أكثـر        .بكرامة، وتعمق سياسة التمييز ضد المواطنين العرب واستغالل العمال األجانب         
المتضررين من هذه السياسة هم المسنون الذين يضطرون بغالبيتهم للتنازل عن الدواء والغذاء بسبب وضـعهم                

ت الخدمات اإلجتماعيـة كالـصحة      كما يشير الى امتداد أيدولوجية الخصخصة إلى مجاال        .اإلقتصادي الصعب 
والتعليم والرفاه والعمل والسجون، حيث يتم سلب حقوق اإلنسان األساسية وتحوله بين ليلـة وضـحاها مـن                  

  .صاحب حق إلى مستهلك يخضع لسلطة القوى التجارية
  13/12/2005الرأي األردنية 

  
  

  اتساع قوة اليمين المتطرف داخل الليكود : استطالعات .28
العات االنتخابية التي تنشرها الصحف االسرائيلية، اليوم الثالثاء، اتساع قوة اليمـين المتطـرف              اكدت االستط 

داخل الليكود، بشكل خاص فئة المستوطنين التي يمثلها فايغيلن، والذي تتنبأ له االستطالعات بجرف ما ال يقل                 
ويـستدل مـن    . الحـزب من أصوات أعضاء مركز الحزب في االنتخابات التمهيدية لرئاسـة   % 15-11عن  

. االستطالعات ازدياد قوة شالوم بعد انسحاب موفاز، اال ان نتنياهو، يواصل التربع على راس قائمة المنافسين               
من االصـوات التـي     % 9.6من اصل   % 6ع تنشره معاريف ان شالوم يحصل على نسبة         الويستدل من استط  

حسب % 29، حسب استطالع معاريف و    %22 الى   كان حصل عليها موفاز، ويرفع شالوم بذلك من نسبة تأييده         
وفيما يشير استطالع يديعوت الى نجاح شالوم بجسر الفجوة بينه وبين نتنيـاهو،             . استطالع يديعوت احرونوت  

، حـسب   %45فقد حصل نتنيـاهو علـى       . يؤكد استطالع معاريف ان نسبة تأييد نتنياهو تضاعف قوة شالوم         
، حـسب   %2.5فيبدو من االستطالعات ان نسبة تأييده ال تتجاوز         اما كاتس،   . حسب يديعوت % 39معاريف و 

  .، حسب يديعوت%6معاريف، بينما ترتفع الى 
% 57.4وحسب معطيات معاريف من المتوقع في حال اجراء جولة ثانية من االنتخابات، حصول نتنياهو على                

الليكود ال تنوي المشاركة في     ويستدل من االستطالعين ان نسبة كبيرة من اعضاء مركز          . لشالوم% 30مقابل  
ويـستدل  . من أعضاء المركز مقاطعة االنتخابات    % 50وحسب يديعوت ينوي    . التصويت الداخلي، يوم االثنين   

من استطالع يديعوت ان واحدا من بين كل خمسة منتسبين الى الليكود ينوي التصويت لشارون فيما يتوقع ان                  
  .  الدائمين، عن التصويت للحزب في االنتخابات القادمةمن مصوتي الليكود% 30يمتنع ما ال يقل عن 

  13/12/2005 48عرب 
  

   للتصويت في الكنيست 2006شارون يقرر تأجيل طرح ميزانية  .29
 للتصويت عليها في الكنيست، بسبب عدم ضمان        2006تأجيل طرح ميزانية العام      قرر شارون، ووزراء كديما   

وقال محللون اقتصاديون ان     . االنتقالية، حسب ميزانية العام الحالي     وتقرر مواصلة العمل في الحكومة    . تأييدها
شارون اتخذ قراره هذا ليس بسبب عدم ضمان تمرير الميزانية فحسب، وانما، أيضا، بسبب عدم تمكنـه مـن                   

 سابق االجتماعية التي اشار اليها في مؤتمر صحفي         -اجراء تغييرات على اولوياتها تتفق مع الخطة االقتصادية       
  .  مليار شيكل، على مدار السنوات الخمس القادمة، لمحاربة الفقر7.5والتي تتضمن تخصيص 

  12/12/2005 48عرب 
  

  إسرائيل تعتبر مصر الخطر المقبل  .30
بدأت المحافل اإلسرائيلية اإلعداد لحملة مقبلة ضد مصر باعتبارها الخطر الحقيقـي             :البيان والوكاالت ،  القدس

ونقلـت  . ان، استناداً إلى مخاوف من عمليات التسليح التي يقوم بها الجيش المصري           المقبل وليس سوريا وإير   
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أمس، عن محافل أمنية لالحتالل قولها انه رغم ان المسؤولين األمنيين يكثرون التحذير من               يديعوت احرونوت 
هم، وفـي   صحيح تفصل الصحراء بيننا وبين    : وتضيف. سوريا وإيران، إال أن الخطر الحقيقي كامن في مصر        

وصـحيح أيـضاً أن     .. حرب اليوم ستكون هذه الصحراء ميدان قتل لكل قوة تحاول التحرك صوب إسـرائيل             
  . المصريين يشترون طائرات أميركية قديمة، أما إسرائيل فتُحسنها وتجعلها شيئا مخالفا تماما

  13/12/2005البيان 
  

  الشاباك يدعي إقامة قيادة لحزب اهللا في غزة   .31
لشاباك ان حزب اهللا أقام خالل األشهر األخيرة قيادة فاعلة له في غزة، تعمل على التنـسيق بـين                   زعم جهاز ا  

الحزب ونشطاء الخاليا الفاعلة في الضفة الغربية، ونقل األوامر والتمويل لهذه الخاليا، وأن حزب اهللا يمـول                 
د الشاباك في ادعاءاته على إفـادة       ويعتم. شراء معدات عسكرية لتنفيذ عمليات استشهادية ضد اهداف إسرائيلية        

  .ناشط فلسطيني من كتائب شهداء األقصى يدعى مجدي عامر اعتقل قبل شهرين بتهمة عالقته مع حزب اهللا
  13/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  موفاز يتهم سوريا بالسعي الى تسخين الحدود الشمالية للفت األنظار عن تقرير ميليس  .32

على سوريا متهما اياها بانتهاج اساليب مظلمة في لبنان لتنفيذ عمليات ضـد قـوات               شن موفاز، اليوم، هجوما     
ووجه خالل جولة قام بها على الحدود الشمالية، تحذيرا الى حزب اهللا من محاولة اختطاف               . الجيش االسرائيلي 
يب مظلمة لتعزيز   وادعى ان تقرير ميليس ومقتل تويني يثبتان ان سوريا تواصل انتهاج اسال            .جنود اسرائيليين 

يتزايد التنسيق بين سوريا وحزب اهللا وايران ويمكن توقع عمليات قريبـة             وبرأي موفاز  .سيطرتها على لبنان  
ضد الجيش االسرائيلي ويحتمل تدهور االوضاع على الحدود الشمالية، وهو ما يحتم علـى الجـيش التأهـب                  

ومقتل تويني تجعل من ايران وسوريا وحزب اهللا        وادعى ان صدور تقرير ميليس      . واالستعداد لمحاوالت كهذه  
ودعا الجيش االسرائيلي   . معنية بتحويل انظار المجتمع الدولي الى الحدود الشمالية واشعال الحدود مع اسرائيل           

الى البقاء في حالة تأهب ألن االحداث حسب رأيه قد تستأنف بوتيرة اكبر بسبب الرغبة بلفت االنظـار عـن                    
 ادخل اسرائيل في حالة     ميليسوقالت معاريف اليوم الثالثاء، نقال عن مصدر رفيع، ان تقرير            .التقرير الدولي 

  . تأهب بادعاء ان األسد قد يعمل على تسخين الحدود الشمالية
  13/12/2005 48عرب 

  
  تواجه أزمة مالية  السلطة: مدير البنك الدولي .33
ربية وقطاع غـزة نايجـل روبـرتس، إن البطالـة           قال مدير البنك الدولي في الضفة الغ      :  ماهر عثمان  ،لندن

واالغالقات التي تفرضها اسرائيل على حركة الناس والبضائع في األراضي الفلسطينية مـن أهـم األسـباب                 
ورأى ان السلطة الفلسطينية يمكن أال تكون قادرة على دفع مرتبات موظفيهـا مـا لـم يـسدد                   . المعيقة للنمو 

ونصح بعدم فصل االقتصاد الفلسطيني فجأة عن االقتصاد االسرائيلي الذي          . نتهاالمانحون التزاماتهم بدعم مواز   
 في المئة من الصادرات الفلسطينية، وأثنى على الحماسة للديموقراطيـة فـي             90 في المئة و   85يتلقى ما بين    

  .المجتمع الفلسطيني
  13/12/2005الحياة 

  
  ر ستقدم للسلطة  مليون دوال50 سويدية حول كيفية صرف -مذكرة فلسطينية .34

وقعت السلطة الوطنية والحكومة السويدية على محضر مشاورات ثنائية يحدد كيفية صرف المنحـة الـسويدية              
كما وقع الطرفان على اتفاقية تتعلق بحصة السويد         . مليون دوالر للعام الجاري    50لدعم السلطة الوطنية قيمتها     
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 مليون و   44ة المياه العادمة في منطقة شمال غزة، وبتكلفة          ماليين دوالر الخاصة بإنشاء محطة معالج      5بقيمة  
  .  الف دوالر بدعم اوروبي700

  13/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  رفسنجاني يؤكد وقوف إيران إلى جانب المقاومة الفلسطينية  .35
القـضية  أكد هاشمي رفسنجاني ان التطورات التي تشهدها المنطقة انعكست ايجاباً على            : طهران  ستار ناصر   

الفلسطينية، مضيفاً لدى استقباله خالد مشعل ان القضية الفلسطينية تعيش اليوم حاالت من التحول والتطور في                
وأكد رفسنجاني ان طهران ستواصل دعم المقاومـة        . حين يواصل الكيان الصهيوني طريق التقهقر واالنسحاب      

  . الفلسطينية ألنها الخيار الوحيد الستعادة جميع حقوقهم
من جانبه، أكد مشعل أن حركة حماس ستواصل طريق الجهاد والعمل السياسي ألجل إحقاق جميع الحقوق وان                 

  .العملية السياسية ال يمكن ان تكون بديالً عن العملية الجهادية بل انها مكملة لها وليست بديالً عنها
  13/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ت    اتصاالت عربية لتفعيل مبادرة قمة بيرو .36

وقال ان   . كشف السفير محمد صبيح عن اتصاالت وجهود عربية جارية حاليا بهدف تفعيل مبادرة قمة بيروت              
مبادرة السالم العربية ما زالت قائمة وان العمل جار لتفعيلها وتنشيطها باعتبارها االستراتيجية التـي وافقـت                 

ت تقوم بها الجامعة العربية وأمينها العـام بهـدف          كما كشف النقاب عن اتصاال    . عليها الدول العربية باإلجماع   
  .بلورة تحرك جماعي لحماية القدس ومواجهة سياسة التهويد التي تتعرض لها المدينة

وقـال إن   . من ناحيته، دعا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى إحياء مبادرة بيروت             
أما عن الظروف فاعتقد ان الظروف السياسية العربية والدولية اليوم          وقال  ،    إحياء المبادرة باتت ضرورة ملحة    

 خاصة ان هناك مـشاريع إسـرائيلية مناقـضة          ،هي أكثر مواتاه من أي وقت مضى لتفعيل وتطبيق المبادرة         
   . للمبادرة طرحت لكنها جميعها لم تنجح ولو في شق أي طريق نحو العملية السياسية

  13/12/2005البيان 
  

  عن نشر تقرير اوروبي عن القدسالعدول  .37
تغلبت االعتبارات الديبلوماسية على المواقف المبدئية من سياسات االسـتيطان          :  نورالدين الفريضي  ،بروكسيل

في القدس، اذ عدلت بلدان االتحاد االوروبي عن نشر تقرير بعثات البلـدان االعـضاء فـي شـأن التوسـع                     
وعزا وزيـر الخارجيـة البريطـاني        . بناء الجدار االسرائيلي   االستيطاني داخل القدس وضواحيها واستمرار    

تغير الوضع السياسي في اسرائيل ودخولها مرحلة الحملة االنتخابية، ما جعل           «التراجع عن اصدار التقرير الى      
ارتأى «ان المجلس الوزاري    قال  واضاف رداً على سؤال     . »بعض البلدان االعضاء يعترض على نشر التقرير      

لكّن االتحاد يواصل ابالغ الحكومة االسرئيلية      . تقرير في ظل الظروف السياسية الراهنة غير مناسب       ان نشر ال  
  .عبر القنوات الديبلوماسية» بموقفه

  13/12/2005الحياة 
  

  كنائس الشرق األوسط تدين اعتداءات إسرائيل على المقدسات .38
وري زكي عيـواص، واللبنـاني آرام األول        المصري البابا شنودة الثالث، والس    : أدان ثالثة بطاركة عرب هم    

 أول  ،وطالب البطاركة الثالثة في بيان في دمـشق        .االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات الدينية في فلسطين      
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 إسرائيل بتنفيذ كافة قرارات األمم المتحدة واالنسحاب من كل األراضي المحتلة بما فيها مزارع شبعا                ،من أمس 
  .لجوالن والقدساللبنانية ومرتفعات ا

  13/12/2005الشرق األوسط 
  

  فارس الدعوة والتضحية  .. سعيد بالل .39
  سامر خويرة 

 كان أحد هؤالء الذين عملوا على تطوير ميـادين الـدعوة اإلسـالمية بعـد أن                 -رحمه اهللا -الشيخ سعيد بالل  
عهد دعوي جديد لحركة اإلخوان     أصبحت شغلهم الشاغل، فقد لعب دورا تنويريا ودعويا متميزا، وبشَّر بقدوم            

  .المسلمين في فلسطين المحتلة
فوصفه الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين، غداة وفاته، بأنه كان من الرعيل األول الذي حمل                 

ففي فترات قحط تقدم الشيخ بعقله النير، ولسانه الطليـق، وقلبـه            : هم الدعوة اإلسالمية على عاتقه، وقال عنه      
  .الكبير، وفكره الصائب ليؤسس أول بنيان في صرح الحركة اإلسالمية في فلسطين

  النشأة والبدايات
، وتلقى تعليمه فـي مـدارس بلـدة         1934ولد الشيخ سعيد بالل في قرية طلوزة شمال شرق مدينة نابلس عام             

  .طوباس المجاورة لها، ومن ثم درس في مدارس قرية ياصيد شرق مدينة نابلس
يسه لسنوات في مدرسة مدينة نابلس سافر إلى العراق التي انضم فيها إلى جماعة اإلخوان المـسلمين                 بعد تدر 

في الخمسينيات، حيث كان يعمل هناك، ليكون تعرفه على جماعة اإلخوان نقلةً نوعية في حياته بعد أن كـان                   
راق، فعاد إلى وطنه ليعمل معلما فـي        مؤيدا للشيوعيين ومتبنيا ألفكارهم، ولم يطل بالشيخ الغياب كثيرا في الع          

  .مدارسه، وليؤسس برفقة آخرين النواة األولى لجماعة اإلخوان المسلمين فيها
وقد عمل إماما وخطيبا إضافة لعمله في التدريس، حيث عمل موظفًا رسميا لدى وزارة األوقاف فـي مـسجد                   

 المسجد الوحيد الذي إمامـه وخطيبـه مـن جماعـة            التينة بحارة القريون بالبلدة القديمة في نابلس، وكان هذا        
اإلخوان المسلمين في تلك الفترة، فكان أبناء الجماعة يتوافدون عليه لسماع خطبه المعبرة عن وجهة نظـرهم                 

  .ومواقفهم
وعبر سنوات حياته تجول الشيخ بالل مع ثلة قليلة من إخوانه في مختلف مدن وقرى ومخيمات فلسطين، سواء                  

بية أو قطاع غزة، وكذلك داخل الخط األخضر، حيث ركز عمله هناك في الستينيات والسبعينيات،               بالضفة الغر 
وتنقل في مدن المثلث واللد والرملة والنقب وجلجوليا، في وقت كانت دولة االحتالل اإلسرائيلي تسعى جاهـدة                 

  .لتطبيق سياسة تهويد الفلسطينيين
ولة االحتالل تجاه الدعاة واإلسالميين في ذلك الوقت، فإن ذلك لـم    ورغم السياسات القاسية التي كانت تتخذها د      

 1981يثِن الشيخ عن عزمه في مواصلة دعوته، وهذا لم يجعله بعيدا عن أعين اإلسرائيليين، فاعتقـل عـام                    
وخضع لتحقيق قاٍس، غير أن ذلك لم يثنه عن مواصلة عمله الدعوي، وعندما فشلوا في ذلك فرضـت عليـه                    

  .  جبرية، ومنع من الخروج من مدينة نابلساإلقامة ال
  عائلة التضحيات

عانت عائلة الشيخ سعيد بالل من ظلم االحتالل اإلسرائيلي، فقد تعرض أفراد العائلة الخمسة لألسـر، فبـدأت                  
، حيث يقضي اآلن حكمـا      1995-8-19حكاية العائلة مع االعتقاالت عندما أسر االبن األوسط عثمان بتاريخ           

  . شهرا24 عاما و25 مرة، باإلضافة إلى 26لمؤبد بالسجن ا
 مرات، بتهمة عمله مع مجموعـات  5، ويقضي حكما بالمؤبد    1998-10-11أما االبن معاذ فقد اعتقل بتاريخ       

  .كتائب القسام، وتأسيس وقيادة مجموعة شهداء من أجل األسرى
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 أعـوام   3نه للبصر من االعتقال قبـل نحـو         كما أن لالبن األصغر عبادة قصة أكثر إيالما إذ لم يشفع له فقدا            
كما وقع النجل األكبر في العائلة      . ونصف تقريبا، بتهمة صناعة المتفجرات ليحكم عليه بالسجن أحد عشر عاما          

 شهرا، كما اعتُقل عمر ليقضي عاما كامال في         40 أعوام وحكْم بالسجن     3بكر في األسر بعد مطاردة استمرت       
  .السجون اإلسرائيلية

أنتم أبناء المجرم الحاقد سعيد، لقـد ورثـتم         : ل جوالت التحقيق مع أبناء الشيخ كان المحققون يقولون لهم         وخال
ورغم األحكام العالية جدا بحقهم، فإن األمل بلقائهم لم يكن يفارق الشيخ لحظة واحدة، فكان يقول                .... عنه الحقد 

  ....ال أؤمن بالمؤبدات، بل بقضاء اهللا وقدره: دوما
   الفتةمواقف

ومما عرف عن الشيخ أنه معطاء ال يأخذ، مسامح ال يظلم، وإن ظلمه أحد ال يحاربه، بـل يوجهـه للطريـق                      
كما عرف عنه مواقفه الالفتة فبعد أن كان شيوعيا ومتعاطفًا معها           . الصحيح، لينا على الحق قاسيا على الباطل      

  .تحول إلى إسالمي مدافع صلب
قفًا طريفًا آخر يدلل على طبيعة الفقيد، فقد كان من المقـرر أن يـأتي ليأخـذ                 كما حملت ليلة زفاف الشيخ مو     

فقد نسي يوم عرسه في أثناء انشغاله       . زوجته إلى بيته الجديد، لكن الوقت مر وسط انتظار عروسه ولم يحضر           
ا عقبالك يا شيخ ليتـذكر سـاعته      : بحضور عرس إسالمي آخر، وخالل كلمته في العرس قال له أحد الحضور           

  .وهذا يعود لسيطرة هم الدعوة إلى اهللا على حياته وجل وقته. عرسه، ليأتي عروسه في اليوم التالي
 90م أن يكون ممثال لها في مدينـة نـابلس بمعـاش    1964وقد عرضت عليه منظمة التحرير الفلسطينية عام  

  .ته الفكريةدينارا لكنه لم يقبل، وفضل البحث عن عمل آخر حتى ال يؤثر عمله على توجها
  تجاوز الخط األخضر

وساهمت . ويحسب للشيخ سعيد بالل أنه مارس الدعوة في أماكن متعددة، سواء في فلسطين جميعها أو األردن               
جهوده في تكوين الكثير من الدعاة المعروفين المتواجدين على الساحة الفلسطينية اآلن، فمعظم الدعاة والقيادات               

  .سطين اليوم يعدون ثمرة من ثمار جهده وعملهفي الحركة اإلسالمية داخل فل
–، وكان الشيخ عبـد اهللا درويـش         1948حيث لعب دورا نمو الصحوة اإلسالمية داخل فلسطين المحتلة عام           
 أول من انتظم في جماعة اإلخـوان        -1948رئيس الجناح الجنوبي في الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة          

، وعن طريقه نجح في نقل فكر جماعـة         1968با في المدرسة اإلسالمية عام      المسلمين بنابلس، حيث كان طال    
اإلخوان المسلمين إلى الداخل، كما خطط الشيخ سعيد برفقة الشيخ درويش وإخوانه في فلسطين المحتلة عـام                 

 لتكوين أسرة الجهاد التي خرجت للنور وجاهدت وعملت عسكريا، لكن أمرها سـرعان مـا اكتـشف                  1948
  .هاوسجن قادت

ويضاف إلى سجل الشيخ سعيد بالل شغله لمواقع متقدمة في جماعة اإلخوان المسلمين لسنوات طويلة، وكـان                 
  .ممثال عنها في كثير من المؤتمرات والملتقيات اإلسالمية واالجتماعات الخارجية

  وسياسة التوفيق.. المكتبة
، فاختلفت الطرق التي استخدمها في ذلك، وكان        أدى الشيخ بالل في حياته دورا مهما في نشر الدعوة اإلسالمية          

أحدها عن طريق مكتبته اإلسالمية في منطقة خان التجار بنابلس والتي ساهمت في نشر الكتـاب اإلسـالمي،                  
  . ونشر األزياء والجلباب الشرعي للسيدات والفتيات في نابلس

ة لجماعة اإلخوان المسلمين فـي الـضفة   كما شغل الشيخ المرحوم لمدة سنوات عشر ممثال عاما للهيئة اإلداري      
  .-رحمه اهللا-الغربية برفقة األستاذ ناجي صبحة

وكان الشيخ خالل سنوات حياته بعيد النظر، يختار سياسة الرفق الذي يحبه ال سياسة العنـف، فكـان بمثابـة                    
ـ              ة عبـر   صمام أمان في مواجهة الخصوم واألطراف الفلسطينية األخرى من فصائل وجماعات وسلطة وطني
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انتهاجه سياسة التوفيق؛ فكان له دور جوهري في إطفاء نار الفتنة داخل الجامعـات الفلـسطينية بـين الكتـل                
  .الطالبية، وداخل نسيج المجتمع الفلسطيني

 عـن   19/10/2005وفي رمضان سافر الشيخ إلى األردن، وهناك أصيب بغيبوبة استمرت حتى وفاته بتاريخ              
ـ   ارى الثرى في يوم الجمعة في مقبرة مدينة نابلس الشرقية دون أن تكتحل عينيـه                عاما، ليو  75عمر ناهز ال

  .برؤية أبنائه األربعة خارج أسوار السجون
12/12/2005اسالم اون الين   

  
  
 

  حديث حماس عن وقف الهدنة عين المسؤولية .40
   محمد ولد الشيخ

يجانب الصواب لعدة اعتبارات اولها ان      اتهام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعدم الموضوعية هو اتهام           
الرجل لم يرتكب جرما مشهودا بحديثه الصريح عن وقف هدنة تم اعالنها من جانب واحد قبل اكثر من سـنة                    
واثبتت التجارب انها كانت هدنة في غير محلها النها منحت من طرف اصحاب الحق الشرعي في المقاومـة                  

الل الهدنة اسوأ استغالل من طرف الحكومـة االسـرائيلية بزعامـة            لمن ال يستحق تملك الهدنة حيث تم استغ       
شارون التي رأت فيها استسالما فلسطينيا تحت ضرباتها الموجعة في الوقت الذي كان الطرف الفلسطيني يعتبر                
تلك الهدنة مجرد اعالن عن حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية الجديدة التي ترى في حديث مشعل اآلن كالمـا                   

 مسؤول وعندما ثبت أن الهدنة لم تكن في محلها كان من الطبيعي ان تعلن حركة حماس وغيرهـا مـن                     غير
الفصائل الفلسطينية عن االسلوب الذي يخدم مصالحهم وينسجم مع تاريخهم النضالي ويصب في خدمة وطنهم               

السلطة دواعـي حركـة     الذي طالما قدموا التضحيات الجسيمة في سبيل رفعته ولذلك فان من المهم ان تتفهم               
حماس وتعمل من خالل الحوار الهادىء فقط على الوصول الى نقاط توافق مع الحركة التي قدمت الكثير مـن                   

  ‚التنازالت للسلطة وللجانب االسرائيلي
ولكن تلك التنازالت كما اسلفت فسرت ضعفا وجبنا وقد آن االوان ان تبدأ الحركة جولة جديدة مـن الـصراع                    

 الدقيق للسيد خالد مشعل وهو تعبير يختزل الكثير من المعاناة والمرارة ولكن هذا قـدره وقـدر                 بحسب التعبير 
وهـو  ‚ شعبه والبد له من المواصلة مع هذا المشوار لحين الوصول الى التحرير الكامل لالراضي الفلـسطينية               

 االخرى الن الطرف اآلخـر      تحرير ثبت بالدليل القاطع انه لن يتحقق من خالل المفاوضات واعالن الهدنة تلو            
لديه تكتيكاته واستراتيجياته التي ال تعرف للمهادنة معنى وال تجدها إال ضعفا وتستغل كـل هـدوء لتكـريس                   

  ‚المزيد من االحتالل وتغيير معالم الجغرافيا والتاريخ
دروسـة  ولكن من المهم ان تكون الجولة الجديدة من التضحيات التي عبرت عنها حماس قائمة على اسـس م                 

واساليب ممنهجة وليست قائمة على عواطف فقط تعطي المبرر إلسرائيل المزيد من التنكيل باالبرياء العـزل                
متذرعة بالرد على تهديدات حماس بوقف الهدنة الن وقف الهدنة اذا لم تتبعه عمليات في العمـق االسـرائيلي                   

 للحرب من جانب الطرف االضعف والعطاء       تركز على الجيش المحتل وبنيته التحتية فإنه يكون مجرد اعالن         
المشروعية للطرف القوى لتنفيذ خطته بشكل اكثر علنية وتركيزا وتعفيه من المسؤولية االدبية لدى المجتمـع                
الدولي الذي ال يهتم كثيرا بما ويرغي في فلسطين طالما ظلت اسرائيل صاحبة البطش والتنكيل ولكنـه يهـتم                   

دائية تنفذها المقاومة وهو امر يجب ان تعمل الحركات الفلسطينية المجاهدة على            ويرغب ويزبد عند اي عملية ف     
  ‚تصحيحه لجعل العالم يفهم مشروعية ما تقوم به من نضال ضد العدو المحتمل

 13/12/2005الوطن القطرية 
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  لعبة األدوار يتقنها اإلسرائيليون ويهملها الفلسطينيون .41
   علي الطعيمات

لحق بحركة حماس برفض تجديد الهدنة التي ال يستفيد منها عمليـا سـوى االحـتالل                كتائب شهداء االقصى ت   
االسرائيلي الذي لم تتوقف آلته االجرامية عن حصد ارواح الفلسطينيين وعن مواصلة االعتقـاالت لتـضاعف                

 يدافع  اعداد االسرى في سجونها بدال من اطالق سراحهم لمساعدة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي              
‚ عن التهدئة ويحث فصائل المقاومة على عدم خرقها وعلى ضرورة استمرارها حتى يستتب االمن بشكل كامل               

ولكن كيف يستتب االمن وسلطان العدو االسرائيلي ال تعير اي اهتمام بموقف عباس او غيره وانعكاس الجرائم                 
محاولة اذالل للمواطنين الفلـسطينيين علـى       التي يرتكبها بمختلف اصنافها من اعتقال او اغتيال اوحصار او           

  ‚شعبية عباس المطلوب منه اميركيا واسرائيليا اشعال فتيل حرب اهلية بدفعه نحو تفكيك فصائل المقاومة
من حق عباس ان يطالب بمواصلة الفصائل للهدنة ولكن من حق الفصائل حماية عناصرها وحماية المواطنين                

 يحميهم من قوات العدو االسرائيلي وهي تقتحم وتداهم مدنهم وقراهم ومنازلهم            الفلسطينيين الذين ال يجدون من    
  ‚ومزارعهم وال يجدون من يحميهم من طائرات االغتيال وفرق االعدام االسرائيلية التي تسمى بـ المستعربين

نسان انه  واستمرار التهدئة كما يريد عباس وحتى يستتب االمن بشكل كامل في الوطن العربي وحتى يشعر اال               
لم يعد مهددا بالطيران وال المدفعية وال الصواريخ مرهون بشارون وحكومته االرهابية التي تؤكد يوميا انهـا                 
غير معنية ال بالتهدئة وال بالهدنة وال بالسالم وال بالشرعية الدولية وال باستتباب االمن او غيره مادامت قواته                  

 فـاالرض الفلـسطينية     ،ايي اعاقة او اعتراض ال عمليا وال شفه       وطائراته وصواريخه تمر الى اهدافها دون ا      
مستباحة والدم الفلسطيني مستباح فكيف يطلب من فصائل المقاومة وسط هذا المشهد بأن تحافظ على التهدئـة                 
فما هي المصلحة الفلسطينية وما هي انجازات التهدئة التي قدمتها فصائل المقاومة للسلطة وللكيان االسـرائيلي                

لجنة الرباعية الغتنامها لصالح المفاوضات ولكن لم يحدث شيء فالمفاوضات بقيت مجمدة بـسبب التعنـت                ول
  ‚والغطرسة االسرائيلية وبسبب الضعف الذي تبديه السلطة امام هذا العنت والغطرسة

ها لتحقيـق   فالسلطة الفلسطينية يمكنها ان تقوي من موقفها باتخاذ رفض فصائل المقاومة درعا وورقة قوية بيد              
فلم ال نتعلم من لعبة االدوار التي يمارسها عدونا ولماذا نحرق اوراقنا فورا دون ثمن يـستحق           ‚ مكاسب للشعب 

  ‚العناء ويمكن الدفاع عنه
كيف يمكن للسلطة اقناع المواطن الفلسطيني بوجهة نظرها وبأوامرها ودعواتها لاللتزام بالتهدئة بالتزامن مـع               

‚ عتقاالت التي تقترفها قوات االحتالل بحق كوادر المقاومة وابنـاء الـشعب الفلـسطيني             حملة االغتياالت واال  
فحماية المواطن ال تكون بالكالم وانما بالفعل والتصدي لقوات االحتالل بكـل            ‚ وغير مفهومة ‚‚ معادلة صعبة   

  ‚االشكال
 13/12/2005الوطن القطرية 

 
  ألفق؟أُي حٍل يلوح في ا: الفلسطينيون واالسرائيليون .42

  رجب أبو سرِّية
يكون أحـد المرشـحين لرئاسـة       " كاديما"بإعالن وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز انضمامه الى حزب          

الليكود، قد وجه ضربة اضافية قد تكون االخيرة، لهذا الحزب المتداعي، وتكون قوة اضافية قد أضـيفت الـى         
خابات العامة االسرائيلية المقبلة، بشكل لم تشهد له اسرائيل         الحزب الجديد، بما يؤكد ثبات توجهه الى حسم االنت        

  .مثيالً من قبل
فلم يسبق ان كانت موازين القوى، حسب التقديرات العامة واستطالعات الرأي المختلفة، على هذه الدرجة من                 

تمنحه للحزب  التباعد، الذي يشير الى حسم مبكر، يتقدم فيه الحزب االول في االستطالعات بضعف العدد الذي                
الذي اخذ من الصف الليكودي االول، اهـم قياداتـه، باسـتثناء            " كاديما"، والمثير في االمر ان      )العمل(الثاني  



 

 17

مـن ناخبيـه، ليؤكـد      % 40من ناخبيه، يأخذ اآلن من حزب العمل ما نسبته          % 62نتنياهو وشالوم، وحوالي    
  . مقعدا21ً الى 28د المتوقعة للعمل من ويّوحد وسطيته السياسية، وهذا ما يفّسر هبوط عدد المقاع

، مع ذلك، ال يؤثر فقط بشكل سلبي كبير على حزب الليكود المتداعي، مـن الناحيـة                 "كاديما"انتقال موفاز الى    
التنظيمية االنتخابية وحسب، ولكنه يعزز قناعة الناخبين االسرائيليين بتماسك قوة شارون االمنية، في الوقـت               

زع آخر عقبة مهمة، كان يمكن ان تؤثر على عالقة شارون مع البيـت االبـيض، اي ان                  الذي يكون فيه قد ن    
لألمر بعداً سياسياً، من شأنه تسهيل مهمة شارون، بعد االنتخابات، على صعيد العملية السياسية، التـي هـي                  

  .بانتظار الحكومة القادمة، ما بعد االنتخابات
عتبارات امنية ذات محتوى انتخابي، عندما كان يفكر بالتنـافس          وقد اتضحت هذه المسألة، حين اظهر موفاز ال       

على رئاسة الليكود، تشدداً بعد عملية نتانيا، واقترح على الحكومة الحالية اغالق معبر رفح، بل وحتى التهديد                 
 بحصار قطاع غزة اقتصادياً، االمر الذي واجهته االدارة االميركية بقوة، دفعتها الى ممارسة الضغط، حـسب               

مصدر سياسي اسرائيلي، في االيام االخيرة، مع الرباعية الدولية، على اسرائيل، اثمرت عن االعالن على قطع                
الطريق على ما اعلنته اوساط الحكومة من عدم جاهزية اسرائيل او نيتها عدم فتح الطريق اآلمن بـين غـزة                    

  . والضفة في الخامس عشر من الجاري
نه من المتوقع ان يتم تسيير اول حافلة بين غزة وترقوميا بعد غـد الخمـيس،                المصدر االسرائيلي اشار الى ا    

بـذلك  . وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، المقرر في لندن يوم غد االربعاء               
" كاديمـا "تكاد تكون وجهة الحكومة االسرائيلية ما بعد االنتخابات، والتي يمكن ان تتشكل من ائـتالف بـين                   

، واضحة، على اساس الحل السياسي في الضفة الغربية، كما كان الحال بين الليكود والعمل، عند تنفيذ                 "العمل"و
خطة الفصل عن قطاع غزة، خاصة وأن الحزبين يعلنان منذ اآلن، عن استعدادهما لتنفيذ حل سياسي، يـؤدي                  

وأحـزاب صـغيرة،    " كاديما"طبيعة هذا الحل او من      الى اقامة دولة فلسطينية، مع الفارق النسبي بينهما حول          
تؤمن االغلبية البرلمانية للحزب، دون ان تؤثر على توجهاته السياسية، وبما يرجح تنفيذ رؤيته للحل، والتـي                 
هي اقرب الى حل احادي الجانب، تنسحب بموجبه قوات االحتالل من المدن والقرى الى مـا وراء الجـدار،                   

، قد يرجح ان يكـون الحـل        "العمل"وحزب  " كاديما"فلسطينية مؤقتة، في حين التحالف بين       تمهيداً القامة دولة    
ثمرة تفاوض مع الجانب الفلسطيني، يؤدي الى اتفاق سالم، بـين الجـانبين، يقتـرب مـن صـورة اوسـلو                     

فة الـى   ، والتي جرت في كامب ديفيد وطابا، اضا       2000والمفاوضات التي سبقت اندالع المواجهة بينهما العام        
ورقة كلينتون في القدس، بما يقترب من رؤية بوش في حل على اساس دولتين، تكـون الدولـة الفلـسطينية                    

الفلـسطيني،  " الشريك"البعد الناقص في صورة الحل على الجانب االسرائيلي، يبقى وضع           . متواصلة جغرافياً 
رائيلي، ليـست مرجحـة اآلن علـى        وهكذا يمكن القول إن إحدى وجهتي النظر نحو الحل، على الجانب االس           

االخرى، ذلك ان الجانب الفلسطيني نفسه ينتظر نتيجة استحقاقه االنتخابي، والتي ال تبـدو محـسومة لـصالح           
  .على الجانب اآلخر" شريكه"طرف، كما هو حال 

النهائي عـن   ونتيجة هذا التنافس لن تظهر اال بعد االعالن         " حماس"و" فتح"فأوالً هناك تنافس شديد بين كتلتي       
نتائج االقتراع، وبالتالي شكل وطبيعة الحكومة الفلسطينية القادمة باتا مرهونين بهذه النتائج، وثانياً غالبـا مـا                 

ان كان على الصعيد الداخلي في فتح، او ضمن نظام الشراكة الثنائية المتوقـع ان يـنجم بعـد                   " التوافق"يكون  
  !لى تمرير الحل السياسي، ولكن ليس في صالح التوصل اليهاالنتخابات بين فتح وحماس، لصالح القدرة ع

ان يشكل الحكومة دون حزب العمل، فإن       " كاديما"فإذا جاءت نتائج االنتخابات االسرائيلية باجراء يستحيل على         
باتت اعلى، فـي حـين ان نتـائج االنتخابـات     " الشريك"ذلك يعني ان نسبة الذهاب الى حل بعد التفاوض مع           

من استعداد للذهاب بعيداً أو قريباً باتجاه       " حماس"ة ايضاً ستعتمد عند تشكيل الحكومة، على ما ستبديه          الفلسطيني
في حكومة وحدة وطنيـة، ام انهـا        " فتح"السياسي داخلياً وإقليمياً، بصرف النظر ان كانت ستشارك         " التوافق"
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ة االسرائيلية على التفاوض مع حكومة      ستفضل قيادة معارضة قوية، من داخل البرلمان، ثم هل ستشجع الحكوم          
  ام انها ستبرر الذهاب الى حل احادي، بوجود حماس بالذات في تلك الحكومة؟" حماس"فلسطينية تضم 

المصلحة الفلسطينية تقتضي منذ اآلن دفع العملية السياسية باتجاه التفاوض والذهاب الى حل ال يكون من جانب                 
نتخابات فرصة لترتيب البيت الفلسطيني سياسياً، بما يضعه على طاولـة           واحد، وبالتالي ضرورة ان تشكل اال     

 االسرائيلي،  -الحل، ألن المجتمع الدولي والقوى االقليمية تسعى بكل قوتها الى تبريد وتهدئة الملف الفلسطيني             
  .حتى يكون عامالً مساعداً على إعادة الترتيبات الجارية في المنطقة بنجاح

 قدمه شارون وبيريس من تحرر من عصمة االيديولوجيا والذهاب الى السياسة بحـسابات              ولعّل النموذج الذي  
مفتوحة، لم يكن اال بعد ادراك لقوة العامل الخارجي في التأثير على الترتيبات االقليمية، وفيه ما يشير الـى ان               

فضل ترتيب داخلـي ممكـن      هناك حالً سياسياً يلوح في االفق، وأن افضل طريقة لمواجهته هي القيام بعملية أ             
للمعادلة السياسية، وبتقديرنا ال بد ان يقوم الجانب الفلسطيني بأمر مشابه، حيث بات على القـوى مجتمعـة ان                   
تتحرر من سطوة الشعارات، والتفكير جدياً بصورة المستقبل، خاصة وأن دولة فلسطين، هي الدولة الوحيـدة،                

تها تنتمي الى المستقبل، وليس الى حسابات الماضي، وال حتى حسابات           غير الموجودة واقعياً، وبالتالي فإن إقام     
  .الحاضر، ضّيقة األفق وقصيرة الرؤية

  13/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  النظام السوري يقف على أطراف أصابعه .43
  عبد العظيم محمود حنفي 

ن من جانب سورية المتمثل     موقف حزب البعث السوري المعلن إزاء إسرائيل ال يمكن فصله عن الموقف المعل            
في الوحدة العربية والرفض المبدئي للوجود الصهيوني في فلسطين باعتباره استعماراً اسـتيطانيا وباعتبـاره               

  .على أن ذلك تعرض دائماً الختبارات قاسية على محك الواقع العملي. حائالً دون تحقيق الوحدة العربية
ر األساسى في السلوك السوري تجاه إسرائيل ولم تسفر حـرب            خلق احتالل الجوالن المحو    1967بقيام حرب   

 شـهدت   1974أكتوبر عن تغيير الوضع في الجوالن وبعد توقيع فك االشتباك على الجبهة السورية في مـايو                 
  .تلك الجبهة هدوءاً شامالً وكامالً حتى اآلن

وحتى , ذلك هدوء الجبهة السورية   حتى عندما ضمت إسرائيل الجوالن بقانون من الكنيست االسرائيلي لم يعكر            
وأدى ذلك  , عندما توغل الطيران االسرائيلي داخل االراضى السورية لم يعكر ذلك أيضا هدوء الجبهة السورية             

إلى انخفاض الشرعية األدائية للنظام في تحقيق الهدف المعلن في محاربة إسرائيل واسترداد الجوالن واألرض               
استغل , العمل على استرداد االراضى السورية المحتلة وهى قدس أقداس واجباته         وبدال من   . الفلسطينية المحتلة 

واتخذه ذريعة أيضا لقمع حق الجماهير السورية فـي المـشاركة           . ذلك االحتالل من اجل استمراره في الحكم      
جهـزة  ليس فهذا فحسب بل انه فرض اإلجراءات االستثنائية والحجر على حريات التعبير وازدهار أ             , السياسية
وادى ذلك إلـى تنـامي فكـر        . كل ذلك بذريعة تقديم الخطر الخارجي كمبرر دائم لكل هذه اإلجراءات          , القمع

إنما هـو فـشل     , الجماعات األصولية التي رأت أن الفشل العسكري واالنفاق االقتصادي والعسر المالي للنظام           
وألن الطوق قد بـدا     . سورية تجاوز إخفاقاتها  للنظام السياسي ومرجعياته وان المرجعية الدينية هي التي تكفل ل         

أنه يحكم الخناق على النظام بعد جريمة اغتيال الحريري وصار النظام مجبرا على الوقـوف علـى أطـراف                   
حيـث نـشرت    « العدو الصهيوني »لم يجد النظام إال طريقا واحدا وهو السعي إلى التفاوض سراً مع             , أصابعه

سورية مستعدة إلعادة فتح محادثـات الـسالم مـع    »ولى موضوعاً بعنوان صحيفة الغارديان على صفحتها األ  
  . وتعلق بعنوان فرعي أن األسد يأمل في تجنب عقوبات األمم المتحدة« إسرائيل

وتقول تفاصيل النبأ في الغارديان إن سورية مشاركة في محادثات سرية عن إعادة بدء مفاوضات السالم مـع                  
ض عقوبات من األمم المتحدة عليها بسبب دورها في اغتيال رئـيس الـوزراء              في محاولة لتجنب فر   , إسرائيل
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كما ذكرت الصحيفة على لسان ديبلوماسي عربي أن تجدد         , اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير الماضي      
ن اهتمام سورية بالتفاوض مع إسرائيل جاء بسبب محاوالتها للتخفيف من حدة الضغط الواقع عليها من واشنط               

. لتجنب فـرض عقوبـات عليهـا      " سورية على استعداد حاليا على الموافقة على أي وسيلة        "وأضاف  , والغرب
وتشير الصحيفة في المقابل إلى آراء بعض السياسيين األميركيين من المحافظين الجدد الـذين يحثـون اإلدارة                 

ولـذلك  . على حد قولهم  "  أحواله واستغالل أن األسد اآلن في اضعف     "األميركية على الضغط أكثر على سورية       
  .النظام مستعد للتضحية بكل شيء من اجل الحفاظ على كراسي الحكم في دمشق

  13/12/2005السياسة الكويتية 
  
  
  

  وأولويات السياسة الفلسطينية: عملية نتانيا .44
  ماجد كيالي

وق مـع متطلبـات     أحيانا يبدو أن ثمة صعوبة في محاكاة الوضع الفلسطيني بشكل منطقي، أي بـشكل يتـسا               
وحاجات وأولويات السياسة الفلسطينية، ولعل هذا ينطبق بشكل أكثر على الواقع الذي تحاول فرضـه فـصائل            
المعارضة الفلسطينية، وتحديدا حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، خصوصا في تبنيهما لنمط العمليات التفجيرية             

  .أو اإلستشهادية
على غرار العملية التي نفّـذت      (48يرية، والتي تتركّز بالتحديد في مناطق       مثال، من الواضح أن العمليات التفج     

، تشكّل مدخالً واسعا الستدراج ردود فعل قوية ومدمرة من قبل إسرائيل ضد الفلـسطينيين،               )مؤخرا في نتانيا  
ئيل لالستفراد  واألنكى أن هكذا عمليات تشكّل تغطية مناسبة إلسرا       . األمر الذي يفاقم معاناتهم ويستنزف قدراتهم     

بالفلسطينيين وتشويه عدالة قضيتهم، بتصويرها أمام الرأي العام العالمي على أنها جزءا من منظومة اإلرهاب               
وفي الواقع الميداني فقد قامت إسرائيل وتحت ستار هذا النـوع مـن العمليـات تحديـدا، بحرمـان                   . العالمي

، )2001منذ العام   (س، وضمن ذلك إلى المسجد األقصى     الفلسطينيين في األراضي المحتلة من الذهاب إلى القد       
، كمـا  )2002بعد عمليات شهر مارس   " (السور الواقي "وعمدت إلى معاودة احتالل المدن الفلسطينية في حملة         

العنصري، وتحت ستار هذه العمليات انسحبت من إطار المفاوضـات إلـى            " جدار الفصل "قامت بابتداع خطة    
  .نب، لفرض امالءاتها في عملية التسوية على الفلسطينيينإطار الحل األحادي الجا

وإذا أخذنا االعتبارات المتعلقة بمتطلّبات حرب الشعب أو حرب العصابات أو االنتفاضة الشعبية، فإن هكـذا                 
فالعمليات التفجيريـة   . عمليات ليس لها عالقة البتة بمنظومة هذه األشكال الكفاحية، ال من قريب وال من بعيد              

م بها فرد بعينه، في حين أن األشكال األخرى تعتمد على الشعب بذاته، وعلى منظومة من العالقات المدنية                  يقو
وبينما تتمخّض العمليات التفجيرية عن توريط المجتمع       . المتطورة، كما إلى شبكة من عالقات اإلسناد والتعاون       

قصير، فإن األشـكال األخـرى تتـوخّى        المعني بمواجهات حامية، تفوق قدراته وترهق قواه في مدى زمني           
وبينمـا تركـز العمليـات      . االقتصاد بطاقات الشعب وصرفها بشكل ناجع ومدروس، في صراع طويل األمد          

أسلحة واستخبارات واتـصاالت    (التفجيرية على الهجوم الدائم واستنفار أقصى ما في طاقة العدو من إمكانيات             
ل األخرى تتعمد استخدام استراتيجية الضعيف، لحرمان العـدو مـن           فإن األشكا ) وقدرة على التقتيل والتدمير   

وفي حين يتعاطى أصحاب نمط العمليات التفجيرية مع هذه العمليـات وكأنهـا            . استخدام قواه أو عناصر تفوقه    
مطلوبة لذاتها، فإن األشكال األخرى ال تنفي أنها تتوخى تحقيق أهداف سياسية معينة، كمـا ال تنفـي امكـان                    

وبينمـا تـضع العمليـات    . جع عندما يتقدم العدو، وال امكان تحاشي ضرباته القوية حين ترى أنه يهم بها  الترا
، فإن األشكال األخرى تحاول رفـع كلفـة         )إما نحن أو هم   (التفجيرية مجتمع العدو في مواجهة حرب وجودية        

  ).ال بالضربة القاضية(االحتالل، بتعميق التناقضات في مجتمع العدو، واستنزافه وإنهاكه بالنقاط 
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الالفت أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي تبرران االستمرار بهكذا عمليات بضرورة توجيه ضربات مؤلمة              
ومشكلة هذا المنطق تكمن فـي تناقـضه،        . لالحتالل إلخراجه من الضفة، مثلما خرج مدحوراً من قطاع غزة         

فإن هذا الطرح يحـاول حجـب حقيقـة أن المقاومـة     فبالرغم من مشروعية المقاومة المسلحة ضد االحتالل،    
ثم أنه ثمة تمييز    . المسلحة ال تقتصر، وال ينبغي أن تقتصر، على العمليات التفجيرية، فهي أوسع من ذلك بكثير              

، تفرضـه المعطيـات     48بين المقاومة في األراضي الفلسطينية المحتلة، والعمليات التي تجري في منـاطق             
وفـي التجربـة   . قليمية، كما تفرضه المعطيات القائمة اليوم بين الفلسطينيين واإلسرائيليينالسياسية الدولية واإل  

 بالمئة من اإلسـرائيليين     60الميدانية الراهنة يمكن التدليل على التناقض في هذا المنطق بواقع مصرع حوالي             
؛ بمعنى أن   2000اضة في سبتمبر    في عمليات المقاومة المسلحة في الضفة والقطاع المحتلين، منذ اندالع االنتف          

هم الذين لقوا مصرعهم في العمليات التفجيرية في المدن اإلسرائيلية، على عكس مـا              )  بالمئة 40(العدد األقل   
  . يوحي بها الضجيج المصاحب لهذه العمليات، بحكم طابعها

ة وحدها، فهي مجرد دعايـة      أما بالنسبة إلحالة سبب االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، إلى عمليات المقاوم           
فرغم أهمية المقاومة المسلحة، في هذا األمر، فإنه ثمة عوامل أخـرى            . سياسية ال تعكس حقيقة ما جرى فعال      

ساهمت في إقناع اإلسرائيليين بالخروج من القطاع، ضمنها، أوال، صمود الفلـسطينيين ورفـضهم لالحـتالل                
ن القطاع ال يتمتع باألهمية الرمزية والدينية التي للـضفة، والتـي            ومقاومتهم له بكل األشكال الممكنة؛ ثانيا، أ      

، بالنسبة لإلسرائيليين؛ وثالثا، أن القطاع بالقياس للضفة يفتقد للمـوارد الطبيعيـة،             "أرض الميعاد "تعتبر بمثابة   
حة الـضفة    بالمئة من مسا   6 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية وحوالي        1وضمنها المياه، ومساحته ال تشكل      

فقط؛ ورابعا، ألن القطاع يشكل عبئا بشريا كبيرا على إسرائيل، فهنا ثمة حوالي مليون ونصف من السكان في                  
، ما يجعل القطاع يشكل تهديدا ديمغرافيا كبيرا إلسرائيل، مثلما يشكل عبئا سياسـيا              2 كلم 360منطقة مساحتها   

صاءات ذاتها تؤكد على هذه الحقيقة، فقد سقط فـي قطـاع            ولعل اإلح . وأخالقيا عليها أمام العالم كدولة محتلة     
، وهذا العدد أقـل     )14/8معاريف( إسرائيلي بنتيجة عمليات المقاومة      268حزيران   غزة، منذ احتالله في يونيو    

وبحسب إحـصائية نـشرتها     . بأضعاف من عدد القتلى اإلسرائيليين الذين قتلوا في الضفة في عمليات المقاومة           
 230 نحو    بلغ 1967، فإن عدد القتلى اإلسرائيليين في قطاع غزة، منذ احتالله           )23/8/2005(صحيفة هآرتس   

هذه األرقام ال تتضمن القتلى في أراضي إسرائيل من أعمال إرهابية مـصدرها             ( بين مدنيين وجنود     إسرائيلي
ـ 1987( على امتداد سنوات االنتفاضة األولى الـست         29، و 1987 و   1967 بين   38منهم  , )غزة ، )1993ـ
  وفي السنوات الخمـس مـن المواجهـات        .2000حتى اوكتوبر   ) 1993سبتمبر  ( منذ توقيع اتفاق أوسلو      39و
 منهم عسكريين، وذلك مـن      85هم مدنيين    من 39 إسرائيليا في مناطق قطاع غزة،       124 قتل   )االنتفاضة الثانية (

 لقوا مصرعهم فـي هـذه       إسرائيليين وفقط سبعة ..  إسرائيلي لقوا مصرعهم خالل هذه االنتفاضة      1000أصل  
المدن اإلسرائيلية   على   ، آالف قنبلة راجمة   6 صاروخ ونحو    500كثر من   الفترة، بنتيجة إطالق الفلسطينيين أل    

  .المتاخمة لغزة
فوق كل ما تقدم فإن هذه العمليات تأتي، على األغلب، في توقيت سياسي غير مناسب، فهذه العمليـة بـدورها                    

وهي جاءت في ظروف يحاول فيهـا الفلـسطينيون         . ا عن اإلجماع الوطني بشأن التهدئة     جاءت لتشكل خروج  
استثمار االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، إلى أخره، عبر ضمان الحرية الكاملة للقطاع في العبـور منـه                  

 في هذه المرحلـة    كذلك فإن الفلسطينيين  . وإليه، وتحقيق االرتباط بينه وبين الضفة، وفي حرية التبادل التجاري         
يحاولون لملمة جراحهم وإعادة بناء أوضاعهم، من النواحي السياسية واالقتصادية واألمنية، وهم يتوجهون نحو              

أيضا يمكن أن تساهم هذه العملية، كما بينت التجربة، في تخفيف           . تجديد شرعية كيانهم بالتوجه نحو االنتخابات     
تهم، وازدياد انزياحهم نحو التشدد، بما يضر بالفلـسطينيين، وبمـا           التناقضات بين اإلسرائيليين، وتعزيز وحد    

  .يوقف مسار االنزياح نحو اليسار واالعتدال في المجتمع اإلسرائيلي
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وبكل األحوال فإن هكذا عمليات باتت تشكل وضعا حرجا للوضع الفلسطيني ينبغي الوقوف أمامه بشكل حازم،                
ري، بحيث ال يبقى األمر مرهونا بموقف السلطة الحرج وبمـزاج           وبأشكال الحوار السياسي والضغط الجماهي    

  .المعارضة
وإذا كان يمكن أن يحسب للسلطة أنها رفضت االمالءات المتعلقة بضرب البنية التحتية للمجموعات المـسلحة                
التابعة لحركتي حماس والجهاد، والمتعلقة أيضا برفض إخراج حركتي حماس والجهاد من النظـام الـسياسي                

ن العملية االنتخابية القادمة، فإن هاتين الحركتين معنيتين بالمقابل بإبداء أقصى قدر من الحكمـة والتعقـل                 وم
والمرونة لمراجعة نمط العمليات االستشهادية، وإيجاد معادلة سياسية تضمن لهما االنخراط في برنامج اإلجماع              

  .الوطني، السياسي والميداني
  12/12/2005 -ين أم-اإلنترنت لالعالم العربي 
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