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   تنافس كتلة الحرس القديمالفتحاويةقائمة المستقبل  .1
محاوالت الساعة األخيرة لتوحيد فتح في كتلة واحـدة أخفقـت،           أن  : رام اهللا  من   16/12/2005الحياة  نشرت  

ة الشباب المقيمين، والثانيـة     واحدة برئاسة مروان البرغوثي اقتصرت على القاد      : وانقسمت الحركة الى كتلتين   
 أيـد خارجيـة   تهموكان مدير الحملة االنتخابية لكتلة فتح الرسمية أ .للحرس القديم طغى عليها عنصر العائدين    

 تجنب اتهام البرغوثي، معتبرا انه يتعرض لما أسماه         هلكن .وراء تشكيل قائمة البرغوثي تهدف الى شق الحركة       
ن الحرس الجديد أبقى الباب مفتوحا امام العودة        أ  مع االشارة إلى   .اف السيئة الخداع من اصحاب النيات واألهد    

  .الى الحركة بعد االنتخابات
فاروق القدومي ألقى بثقله خلف  أن :رام اهللا والوكاالت من  16/12/2005 البيـان     مراسل محمد إبراهيم وذكر  

ونقل جبريل الرجـوب    . نتخابات التشريعية قائمة المستقبل، التي تعهدت بمحاربة الفساد وهزيمة حماس في اال         
قدومي محاولة لتصفية حسابه مـع      الويرى مراقبون في خطوة     .  انشقاقاً  حركة البرغوثي   قوله إنه ال يعتبر    هعن

 التعاون مع حماس وقوى المعارضة األخرى فـي البرلمـان            قدورة فارس   لم يستبعد  من جهة أخرى  . أبومازن
تح لالنتخابات التشريعية إن وجود الئحتين يعكس األزمة الكبيرة التي تعيشها           من ناحيته، قال منسق ف    و. المقبل
  .الحركة

 من غـزة ونـابلس ونقـال عـن          16/12/2005 الخليج اإلماراتية    ونوه رائد محمد وأمين أبو وردة مراسلي      
وال توجـد نيـة     د سفيان أبو زايدة أن قرار االعالن عن قائمة المستقبل ال يمكن العدول عنه               يأكإلى ت : وكاالت

كد قدورة فارس ان اللجنة المركزية للحركة قررت تعيـين البرغـوثي علـى رأس               ومن ناحيته أ  . ألي تسوية 
  .القائمة في اللحظة االخيرة بعدما ادركت اننا عازمون على تقديم الئحة اخرى

  
  توقع فوز حماس في المرحلة الرابعة من االنتخابات المحلية .2

المرحلة الرابعة من االنتخابات البلدية جرت أمس في األراضي أن   :رام اهللا ن   م 16/12/2005الحيـاة   ذكرت  
واشارت النتائج االولية بتقدم حماس في بعض المدن         . مدينة وقرية في الضفة والقطاع     42الفلسطينية، وشملت   
  .الكبيرة مثل نابلس

 الـضفة الغربيـة أجـراه        استطالع لألصوات في   هأظهرما  : رام اهللا  من   15/12/2005 سي ان ان     وأوردت
المركز الفلسطيني للسياسة والبحوث، أن حماس سوف تحقق فوزاً كبيراً في كل من نـابلس والبيـرة، حيـث                   

 في المائة من مقاعد البيرة، األمر الذي يعني تنـامي           53 في المائة من مقاعد بلدية نابلس، و       68حصلت على   
  .قوتها قبل االنتخابات التشريعية

 رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات      هأعلنإلى ما   : نابلسمن   16/12/2005لفلسطيني لإلعالم    المركز ا  وأشار
 13من أصوات الناخبين لتحصد بذلك      % 73.4قائمة المحسوبة على حماس حصلت على       ال أن   من, بلدية نابلس 

نـسبة  لى أن   ويشار إ  .لتحصل على مقعدين  % 12.7قائمة المحسوبة على فتح على      ال حصلت    وقت في .مقعداً
 .%69.3بلغت  االقتراع
 مصادر في لجنـة     هذكرتما  :  وخان يونس  جنينمن   15/12/2005 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     وأوردت

 حصلت على تسعة    هاوذكرت أن  .بلديةالاالنتخابات المحلية، في جنين أن قائمة حماس حققت فوزاً في انتخابات            
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وأضافت أن النتائج شبه     . فتح والجبهة الشعبية على المقاعد الستة الباقية       تحالف بين المقاعد، فيما حصلت قائمة     
أن النتـائج شـبه النهائيـة لفـرز         فتبـين   في القرارة،   أما   .النهائية، أظهرت عدم فوز الكتل المستقلة األربعة      

  .عد ستة مقاعلى قائمة حماس  فيما حصلت.قائمة التابعة لفتح بخمس مقاعدالاألصوات، أسفرت عن فوز 
  

   لخوض االنتخابات  من رئاسة الحكومةقريع يستقيل .3
وسـيتولى  . قدم أحمد قريع، أمس، استقالته لخوض االنتخابات التشريعية المقبلة : رائد محمدـالقدس المحتلة  

  .نبيل شعث تصريف اعمال الحكومة الى حين تعيين رئيس وزراء جديد
  16/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  التهدئة مددتلن س حما: حمدانأسامة  .4

 لن تمدد التهدئة، الفتاً الى عدم التزام الكيان الصهيوني بشروط التهدئة  حماسأكد اسامة حمدان ان حركة
قررت المشاركة في ته وأكد ان حرك. ومشيراً الى االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين

ي الى مؤسسة تحمي المقاومة ومحاولة إصالح المجلس ليقوم االنتخابات لتحويل مؤسسة المجلس التشريع
وطالب حمدان لبنان بدعم حق العودة . بدوره في خدمة الشعب الفلسطيني وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني

ورفض التوطين أو التهجير وان ينال الالجئون الفلسطينيون الحقوق المدنية مشيراً الى اننا نقوم بحوار جدي 
  .لبنانيةمع الحكومة ال

  16/12/2005السفير 
  

   صاروخ قسام وتطورهمدىحماس تزيد  .5
ذكرت مصادر أمنية اسرائيلية ان مقاومين فلـسطينيين أطلقـوا امـس            :  عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

وقالت المصادر ان الصاروخ الجديد     . صاروخ قسام على المنطقة الصناعية في مدينة المجدل شمال قطاع غزة          
وعي عن صواريخ قسام المعتادة وان مداه يتجاوز العشرة كيلومترات ويحمل رأسا متفجرا اكبـر               هو تطوير ن  
حدث خطير وتطور دراماتيكي في قدرة الفلسطينيين على          واعتبرت ان ضرب المنطقة الصناعية،     .من السابق 

اك، اكتـشفت   كان قد أعلن امس ان الشاب     , ومن جهة أخرى  . صناعة وتطوير صواريخ القسام الى مدى أطول      
ونقل عن مصادر عـسكرية اسـرائيلية قولهـا ان وصـول             .معمال النتاج المتفجرات تابعا لحماس في نابلس      

  . يعني تهديدا جديا وحقيقيا لمدن الساحل ومطار بن غوريون,لقسام الى الضفةاصواريخ 
16/12/2005االتحاد االماراتية   

 
   مخجالً  االنتخابات أمراالجهاد تعتبر إجراء .6

صرح محمد الهندي بأنه بات من المخجل إجراء االنتخابات التشريعية فـي ظـل العمليـات                 :ة والوكاالت غز
 تشارك في الدورة الرابعـة مـن االنتخابـات    م ان حركته لكدوأ. العسكرية اليومية من قبل الجيش اإلسرائيلي     

  . الضفة الغربيةالبلدية بسبب المطاردة والمالحقة لكوادرها واعتقال المئات من عناصرها في
  16/12/2005البيان 

  
  فصيالن فلسطينيان يهددان شارون وموفاز  .7

 أكدت ألوية الناصر صالح الدين وكتائب شهداء األقصى، قدرتهما على الوصول إلى القيادة الـسياسية                :ا.ب.د
  .والعسكرية اإلسرائيلية

  16/12/2005البيان 
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  اجتماع تحضيري لمؤتمر فتح بعمان  .8

تعقد اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر فتح السادس المقرر عقده في اذار المقبل اجتماعا             : زكارنة كمال   -عمان  
 اعضاء اللجنـة المركزيـة      هويشارك في . في عمان يوم غد لمتابعة التحضيرات واالستعدادات واالعداد لعقده        

  .حركةلل
  16/12/2005الدستور  

  
   يد المستعربينىعلشهيد من الجهاد في جنين  .9

سرايا القدس أن أحد نشطائها استشهد في عملية نفذتها الوحدات الخاصة من قـوات               أعلنت: والوكاالت ام اهللا ر
لسرايا أن الوحدة الخاصة هاجمت مساء أمس سيارة كـان بـداخلها            ا توذكر .المستعربين جنوب غرب جنين   

وم على قوة إسـرائيلية كانـت       وذكرت أن أفراد مجموعتها كانوا في طريقهم لتنفيذ هج         .مجموعة من نشطائها  
  .تقوم بأعمال التدريب قرب جنين

  16/12/2005المستقبل اللبنانية 
  
   المتهم باغتيال زعيم شاس عضو الجبهة الشعبيةحكم علىال .10

 عاما، على موسى درويـش، التهامـه بمحاولـة          12أصدرت محكمة إسرائيلية أمس، حكما بالسجن       :بيت لحم 
 حيثيات الحكم، ان درويش انطلق من مشاعر كراهية شديدة وعميـاء تجـاه              وجاء في  .اغتيال عوفاديا يوسف  

الغتيال وعزمه على تنفيذ ذلـك كمـا        ل ندمه على تخطيطه      المتهم واعتبر الحكم مخففا، بعد أن أبدى      .الحاخام
  .قالت االذاعة االسرائيلية

  16/12/2005الحياة الجديدة 
  
   فـي غزةقصفالالطيران االسرائيلي يواصل  .11

وقامت تلك الطائرات أيضا    .   قصفت طائرات مروحية إسرائيلية فجر امس شمال قطاع غزة         : سمر خالد ،  غزة
وقالت مصادر طبية أن القصف أسـفر عـن         . باستهداف جمعية خيرية في مدينة رفح، بصاروخين على األقل        

أصـابت بعـض   إصابة ثالثة مواطنين إصابات طفيفة باإلضافة إلى عدد من حاالت الخـوف والهلـع التـي       
 صباح امس مدينة بيت حـانون، فـي         16وفي السياق ذاته قصفت طائرات اإلف       . المواطنين وخاصة األطفال  

وأفاد شهود عيان عـن حـدوث        محافظة شمال غزة، وتركز القصف في المنطقة القريبة من مدرسة الزراعة،          
  . أضرار فادحة في المدرسة

  16/12/2005الرأي األردنية 
  
  اص عمالء اإلحتالل مقتل مواطن برص .12

 قرية ام القطف في المثلث وأصيب اثنان آخران بجروح بنيران اطلقها عمالء االحتالل الـذين                منقتل مواطن   
 الذي تجمعـوا    ،هذا وتسود حالة من السخط الشديد اهالي ام القطف والمنطقة          .استوطنوا في القرية مساء أمس    

عهم من االفالت فيما تعمل قـوات الـشرطة المعـززة التـي             باالالف في القرية وحولها ليطوقوا العمالء ومن      
  . حضرت الى القرية على اخراج العمالء من القرية لحمايتهم

  16/12/2005 48عرب 
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  األردن يمنع دخول رائد صالح   .13
انتقد االسالميون في االردن أمس الحكومة لمنعها رائد صالح من عبور االراضي االردنية فـي               : آي. بي. يو

 في بيان ان األمين العام للحزب أعرب عن أمله فـي ان             يجبهة العمل اإلسالم   وقال حزب  . الى  الحج   طريقه
وأكد االسـالميون ان صـالح       .1948راضي عام   أتعتمد الحكومة األردنية معياراً واحداً في التعامل مع أبناء          

عمرة من دون ان يعرف سـبب       منع أكثر من مرة من دخول األردن للزيارة أو ألداء فريضة الحج ومناسك ال             
  . لذلك

  16/12/2005الخليج اإلماراتية 
  
  راضي في القدس األثيوفلوس الثالث لم يرفع دعوى البطال صفقة بيع  .14

اكد ممثلو الطائفة االرثوذكسية في القدس ان ثيوفلوس الثالث حتى اليوم لم يقـدم              : جمال جمال ،  القدس المحتلة 
الى ذلك كشف أهـالي كفـر        .هة مع المستوطنين والشركات اإلسرائيلية    دعوى قضائية إلبطال الصفقة المشبو    

سميع النقاب أمس عن قيام البطريرك الجديد بالعمل على نقض اتفاقية كان سكان القرية قد توصلوا اليها مـع                   
بالـدعوى    دونماوتمـسكه  60البطريرك ارينيوس والتي تجيز لهم حق التصرف بأراض في القرية بمـساحة             

  .امام المحكمة العليا اإلسرائيلية لتسجيل هذه األراضي باسم البطريركيةالقضائية 
  16/12/2005الدستور  

  
  يتفقد مخيم عين الحلوة وفد الصليب األحمر الدولي .15

تفقد وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر مخيم عين الحلوة واطلع من اللجان الشعبية الفلـسطينية علـى معانـاة            
وعقد الوفد اجتماعاً فـي مكتـب       . وقد ترأس الوفد الدولي ميشال غمباتا     .  وسبل تخفيفها  الالجئين في المخيمات  

كما شارك في جانب من االجتمـاع        .منظمة الصاعقة مع وفد من اللجان الشعبية الفلسطينية برئاسة عبد مقدح          
 1967الجئي عام   وأثارت اللجان مع اللجنة الدولية مسألة       . ممثل حركة حماس في منطقة صيدا أبو أحمد فضل        

ووعد الوفد الـدولي بمتابعـة هـذه المـسألة          . وما يعانون من مشاكل نتيجة عدم حصولهم على أوراق ثبوتية         
   .وخاصة ان هؤالء بات في استطاعتهم العودة إلى غزة  ولكن عدم حصولهم على وثائق يعرقل األمر

  16/12/2005المستقبل اللبنانية 
 

  ى الضفة وغزة فرض اغالقا كامال علياإلحتالل  .16
فرضت قوات اإلحتالل فجر اليوم الجمعة اغالقا كامال على االراضي الفلسطينية فيما قصف جيشها مواقعا في                

وقالت وسائل االعالم االسرائيلية اليوم ان وزير األمن االسرائيلي قرر فرض االغالق الكامل على              . شمال غزة 
المني واستمرار اطالق صواريخ قسام من شمال القطاع        الضفة وغزة في أعقاب ما أسمته تصعيد في الوضع ا         

  . باتجاه جنوب اسرائيل
  16/12/2005 48عرب 

  
   على تنفيذ عمليات الفلسطينيينشارون يشجع : مستشار بيرتس .17

المح مدير الحملة االنتخابية لرئيس حزب العمل الى ان شارون يشجع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات واطالق                
وقال موريل لالذاعـة     . اهداف اسرائيلية وقال ان شارون يمكنه التأثير على كمية العمليات          صواريخ قسام ضد  
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االسرائيلية العامة الخميس ان شارون يحاول صرف االنظار عن الجدل الشعبي فـي اسـرائيل مـن الحقـل                   
ال لم يكن هنـاك  واضاف انه قبل عدة شهور عندما لم تنفذ اسرائيل عمليات اغتي     .االجتماعي الى الحقل االمني   
واضاف ان   .من جانبه قال بيرتس ان اقوال موريل تعبر عن رأيه الشخصي فقط            .صواريخ قسام وال عمليات   

  .االمن هو موضوع محل اجماع في اسرائيل وانه ال يوافق على ان يكون محل خالفات سياسية
هي اقـوال خطيـرة تـصل حـد         وقال المستشار االستراتيجي لشارون لالذاعة االسرائيلية ان اقوال موريل          

وطالب قياديون في كديما مـن بيـرتس اقالـة           .واضاف ان هناك خطوطا حمراء يحظر تجاوزها       .التحريض
  .موريل واال فانه سيثبت ان رأيه يتفق مع رأي موريل

  16/12/2005 48عرب 
  
   الكنيست  النتخاباتخالفات تمنع تشكيل قائمة عربية  .18

د بركة أمس عن وجود خالفات جوهرية تحول دون إقامة قائمـة انتخابيـة              كشف محم  :أمين أبو وردة  ،  نابلس
هناك خالفات جوهرية بين الجبهـة وبعـض         وأكد أن . واحدة تجمع الوسط العربي النتخابات الكنيست المقبلة      

و األحزاب العربية وتوجهاتها بالنسبة للكثير من القضايا، األمر الذي يمنع انسجام هذه األحزاب مع بعضها وه               
أمر طبيعي جدا، إال أن هناك أيضا قواسم ومصالح مشتركة من الممكن أن تجمع الوسط العربـي فـي قاعـة          

  .واحدة، منها زيادة نسبة الحسم مثال
  16/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الشرطة تنظم حملة لتجنيد الشبان والشابات العرب لصفوفها   .19

سابيع حملة مكثفة لتجنيد الشبان والشابات العرب للتطوع فـي           ا 3اكدت شرطة اسرائيل انها تنظم منذ       : خاص
 اسابيع اخرى بينما    3وعلمنا ان الحملة ستستمر     . صفوفها من خالل اتصاالت هاتفية منظمة ومقابالت شخصية       

وفـي  . ادعت مصادر الشرطة انها تالقي تجاوبا ال بأس به مع الحملة في مختلف المناطق في الوسط العربي                
ام مصري مستشار وزير األمن الداخلي لشؤون الوسط العربي، اكد ان الحملة قائمـة وان قائـد             حديث مع حس  

وقال ان الهدف من تجنيد الشبان العرب هـو تحقيـق            .منطقة المروج في الشرطة زوده بكل المعلومات عنها       
ساواة في الوقت الذي    المساواة للوسط العربي اسوة بالوسطين الدرزي والبدوي، وعندما سألناه عن كنه هذه الم            

يشهد فيه الوسطان الدرزي والبدوي اضرابات ومظاهرات بسبب عدم تحقيق المساواة، قال ان الرؤساء الدروز               
يضربون ألنه ال توجد ادارات سليمة ويوجد نقص في الميزانيات ونحن ندعو للتطوع من أجل مصلحة الوسط                 

وعن سؤال حول الموقـف     . منع اللصوص من السرقة   العربي ألن وجود سيارات شرطة في القرى العربية سي        
من معارضة القيادات العربية لفكرة الخدمة بكل اشكالها، قال ان االحزاب العربية ال تقدم شيئا للوسط العربـي                  

وفي حديث مع عبد عنبتاوي مدير مكتب لجنة المتابعة، قال ان قيـادات الوسـط               . وال يهمها هذا االمر اطالقا    
 المختلفة ال تنتظر التقييم من موظف في مكتب وزير، بل ان هذا الموقف يؤكد ان القيـادات                  العربي واالحزاب 

  . واالحزاب تؤدي دورها كما يجب بشكل او بآخر
  15/12/2005صوت الحق والحرية 

  
  ! من الجمهور اإلسرائيلي على إستعداد لتقبل تسوية بشأن تقسيم القدس% 49: إستطالع .20

عوت أحرونوت ومعهد داحاف، أن نصف الجمهور اإلسرائيلي على اسـتعداد للقبـول             أفاد إستطالع للرأي ليدي   
من الجمهور اإلسرائيلي يؤيد إقتراح تسوية بموجبه تسلم        % 49وبحسب اإلستطالع، فإن     .بتسوية بشأن القدس  

ـ                ى األحيـاء   األحياء العربية والبلدات العربية المحاذية للسلطة الفلسطينية في إطار إتفاق سالم، في حـين تبق
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تعـارض فكـرة    % 49كما بين اإلستطالع أن نسبة       .تحت السيادة اإلسرائيلية  ) البراق(اليهودية وحائط المبكي  
  .التقسيم

  16/12/2005 48عرب 
  
  شارون لن يعين موفاز وزيرا لالمن بل ليفني او ديختر  .21

ز في منصبه وانما تعيينه وزيـرا       ينوي شارون في حال فوزه في االنتخابات االسرائيلية القادمة عدم ابقاء موفا           
لكن يديعوت احرونوت نقلت    . للرفاه االجتماعي او المواصالت وقد يفاجيء بتعيين الوزيرة ليفني وزيرة لالمن          

اليوم الجمعة عن مصادر مقربة من شارون قولها ان االخير استاء من عدم انضمام موفاز الى كديما عند اقامة                   
وقال المقربون من شارون انه يجب دفع       . سة الليكود ووجه انتقادات لشارون    الحزب قبل شهر ورشح نفسه لرئا     
واضافوا بسخرية ان موفاز أكثر من الحديث عن الحساسية التـي يوليهـا              .ثمن اخطاء سياسية ارتكبها موفاز    

جتماعيـة  للناحية االجتماعية ورغبته في تغيير سلم االولويات في اسرائيل من الناحية االمنية الى الناحيـة اال               
قال احـد  و. ولذلك فان رئيس الوزراء ينوي منحه فرصة لمعالجة مجاالت اهتمامه الجديدة في الحكومة القادمة             

 .مستشاري شارون ان االخير قد يقوم بخطوة مفاجئة وتعيين امرأة الول مرة في تاريخ اسرائيل وزيرة لالمن                
او وزيرا لالمن في حال عدل شارون عـن تعيـين   ومن المتوقع ان يعين شارون ديختر وزيرا لالمن الداخلي        

  .ليفني
  16/12/2005 48عرب 

  
  شارون األنسب لرئاسة الحكومة: إستطالع .22

أن شارون هو األنسب    قالوا  من المستطلعين   % 54أفاد إستطالع للرأي ليديعوت أحرونوت ومعهد داحاف، أن         
كما بين اإلستطالع أنه في حـال لـو          !لنتنياهو% 16لبيرتس، و  % 21إلشغال منصب رئيس الحكومة مقابل      

 23 مقعداً في الكنيست في حين يرتفع حزب العمـل إلـى             38جرت اإلنتخابات اليوم، فإن كديما تحصل على        
  . مقعدا11ًمقعداَ أما الليكود فيحصل على 

  16/12/2005 48عرب 
 
   في أربيلتركيلقاء عسكري سري أميركي إسرائيلي  .23

للي غازيت التركية امس النقاب عن انه تم التوصل لمعلومات عن عقد لقـاء              كشفت صحيفة مي   :أ.ش. أ -أنقرة
سري في أربيل شمال العراق بتاريخ العشرين من نوفمبر بين مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من تركيـا                 

شمال ف الرئيسي لهذا اللقاء هو مناقشة مستقبل األكراد في          دوأشارت الى ان اله    .والواليات المتحدة واسرائيل  
  .العراق ومحاولة اقناع الجانب التركي ببعض األفكار

  16/12/2005السياسة الكويتية 
  
   بؤرة استيطانية بالخليل  اخالءالنيابة االسرائيلية تكذب باعالنها نيتها  .24

ن فـي   ابلغت النيابة العامة االسرائيلية المحكمة العليا انه سيتم اخالء المستوطنين الذي احتلوا منازل الفلسطينيي             
عائلـة مـن غـالة      15وافادت االذاعة االسـرائيلية الخمـيس ان        . سوق البلدة القديمة بالخليل خالل شهرين     

المستوطنين المتطرفين احتلوا بيوت وحوانيت الفلسطينيين في سوق الخليل قبل اكثر من اربع سنوات واقـاموا                
وقالت النيابـة    . به بلدية الخليل للمحكمة العليا     وياتي رد النيابة العامة على التماس تقدمت       .فيها بؤرة استيطانية  

في ردها انها ستتوجه خالل االيام القادمة الى لجنة المستوطنين في الخليل وسـتطالب المـستوطنين بـاخالء                  
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واضافت النيابة انه بعد اخالء المستوطنين من المكان ستبحث في طلب اللجنة في الخليـل السـتئجار                  .المكان
  . في السوق للمستوطنينالبيوت والحوانيت

  16/12/2005 48عرب 
  
  عرض منصب وزير مالية إيطاليا على نتانياهو  .25

 تلقيت مـن    :نقلت يديعوت احرونوت أمس على موقعها عن نتانياهو قوله أمام منتدى لرجال قانون اسرائيليين             
وقال ان   . ا في اسرائيل  فترة غير بعيدة اقتراحا بتولي منصب وزير المالية االيطالي، لكني قررت ان أبقى هن             

  )ا ف ب.( هذا االقتراح عرضه احد كبار الصناعيين االيطاليين كارلو دي بينيديتي
  16/12/2005البيان 

 
  إسرائيل تطور أسلحة جيوش أوربية وآسيوية  .26

 تمكنت شركات الصناعات العسكرية اإلسرائيلية خالل األسابيع القليلة الماضية من الفوز بصفقات           : محمد زيادة 
لتطوير أسلحة ومعدات عسكرية لجيوش دول أوربية وآسيوية مقابل مئات الماليين مـن الـدوالرات بحـسب                 

وشملت تلك الصفقات تحديث طائرات هليكوبتر تابعة لسالح الجو البلغاري، وتزويـد             .وسائل إعالم إسرائيلية  
د بريطانيا وكوريا الجنوبية بأنظمة     بولندا بمنظومة عسكرية لكشف وإبطال العبوات الناسفة، باإلضافة إلى إمدا         

  .تجسس حديثة
15/12/2005اسالم اون الين  

  
  إسرائيل تضغط لتنفيذ مشروع قناة البحرين  .27

دعا مدير مكتب مباحثات السالم المتعددة األطراف في وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى            :  لقمان اسكندر  ،عمان
وقـال  . المشروع مهم للمنطقة وشعوبها إلنقاذ البحر الميـت       اإلسراع في تنفيذ مشروع قناة البحرين وقال ان         

كيدر في الندوة التي نظمتها أمس الحكومة األردنية وشارك فيها ممثلون عن إسـرائيل والـسلطة الفلـسطينية                  
والواليات المتحدة والصين واليابان واسبانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والنرويج والمفوضـية األوروبيـة، ان              

 الميت يشهد تحدياً وخطرا ليس فقط في زواله بل فقدان ارث ديني تاريخي ذي عالقة بالمجتمع الـدولي                   البحر
بدوره، قال وزير المياه والري األردني ان التدهور الذي يتعرض له البحر الميت وانخفاض منسوبه وما                . كله

بإنقاذ من خـالل تنفيـذ مـشروع        يشكله ذلك من تحد كبير على وجود هذا البحر كواقع بيئي يتطلب اإلسراع              
وأكد ان المشروع يساهم في تعميق قيم السالم في المنطقة باعتباره مـشروعا              .البحرين الذي سيطور المنطقة   

  . اقليميا انبثق عن معاهدات السالم والجهود المبذولة من اجل ترسيخه
  16/12/2005البيان 

  
  مجزرة قانا  لبناني في 100 بقتلدعوى قضائية تتهمه يعلون يرفض  .28

 مواطن 100رفض يعلون تلقي نسخة من دعوى قضائية رفعها مركز حقوقي ضده يتهمه بالمسؤولية عن مقتل             
وادعت االذاعة االسرائيلية العامة الخميس ان المجزرة التي وقعت في قانا نجمت عـن               .لبناني في مجزرة قانا   

ية االمريكية التي قدمت الدعوى ضد يعلون قـد         وكان مندوب عن رابطة الحقوق الدستور      .اطالق قذيفة بالخطأ  
حضر الى معهد واشنطن لدراسات الشرق االوسط لكن يعلون دفعه ووقع المغلف الذي يحوي الـدعوى علـى     

  .االرض
  16/12/2005 48عرب 
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  اسرائيل تحقق مع وزير الصحة على خلفية فساد وظيفي .29
ت مصادر اسرائيلية أمس أن الـشرطة االسـرائيلية          في فضيحة اسرائيلية جديدة ذكر     :القدس من كامل ابراهيم   

وذكرت إذاعـة   .  بتهمة توظيفات سياسية غير قانونية في وزارته       ،فتحت تحقيقا جنائيا ضد وزير الصحة، نافيه      
الجيش أن التحقيق جاء بناء على تقرير قدمه مراقب الدولة في تقريره األخير الذي أكد تورط نافيه فـي هـذه                     

ورد نافيه، انه لم يتورط بتوظيفـات سياسـية فـي وزارتـه وان      . نجمة داوود الحمراءالتوظيفات خاصة في  
 .التحقيق لن يقود الى شيء يذكر

  16/12/2005الرأي األردنية 
  
 التبادل التجاري الروسي مع إسرائيل  .30

 ونقلت .قال السفير اإلسرائيلي في روسيا ان العالقات بين تل أبيب وموسكو تشهد تطوراً في كل المجاالت
 قوله ان حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وروسيا فاق حجم التبادل التجاري بين هوكالة ريا نوفوستي عن
وقال ميل مان إن الحوار بين الجانبين يتعمق ويتوسع في اتجاهات كثيرة، وإن هناك . روسيا والعالم العربي

وأعرب عن أمله بتوقيع اتفاق ثنائي للتعاون . فهماً للقلق اإلسرائيلي حتى بشأن الوضع المتعلق في إيران
 )يو بي أي (.العسكري الفني في العام المقبل

  16/12/2005السفير 
 
  هابواليم أول بنك إسرائيلي علني في تركيا .31

 ذكر امس ان مصرف هابواليم االسرائيلي اشترى الحصة االكبر من اسهم بنك سي التركـي                : كونا ،اسطنبول
  .لي علني في قطاع المصارف التركيةليكون اول بنك اسرائي

ونقلت وكالة انباء اخالص التركية عن مصادر اعالمية القول ان مصرف هابواليم توصل الى اتفاق مع وكالء                 
 مليون دوالر القامة مشاريع استثمارية مختلفة في        113من حصصه مقابل    % 58 بنك سي على شراء اكثر من     

االسرائيلي قوله انه يرى مستقبال واعدا في االسواق التركية التي تتقدم           ونقلت المصادر عن رئيس البنك       .تركيا
  .بسرعة مطردة مضيفا نحن نريد ان يكون لنا نصيب من قطاع البنوك التركية الواعدة

  16/12/2005القبس الكويتية 
  
  الدول المانحة لم تستجب طلبنا الحصول على مساعدات عاجلة: سنقرط .32

 وزير االقتصاد مازن سنقرط ان الدول المانحة التي اجتمعت في لندن اول من امـس                قال:  فاتنة الدجاني  ،لندن
لم تستجب طلب السلطة الفلسطينية منحها مساعدات مالية عاجلة لدعم موازنتها والعجز المالي الكبيـر الـذي                 

صالح واالمـن   واوضح ان هناك اعتقادا دوليا بأنه كان على السلطة اتخاذ اجراءات اكبر في مجال اال              . تعاني
لكنه قال ان االصالح بالنسبة الى السلطة طريق ال رجعة عنه، لكنه ليس سهال ان نطبق كـل                  . وسيادة القانون 

ورأى ان اآلليات الدولية في مساعدة      . شيء في وجود االحتالل، داعياً الى انهاء االغالقات والتحكم في المعابر          
التمييز بين المساعدات الطارئة لحل المشاكل وبين الـضغوط         الفلسطينيين تتحكم فيها اطراف ضاغطة، وعليها       

وقال ان المجتمع الدولي شدد على ان الدور العربي واالسالمي لدعم الفلسطينيين قليل جدا ومحـدود                . السياسية
  .ويتراج

  16/12/2005الحياة 
  
  مليون دوالر عجز موازنة السلطة تسعمائة وخمسون  .33
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وازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي عن الصعوبات المالية التـي           كشف سعدي الكرنز رئيس لجنة الم     
 فـان العجـز     2006تعاني منها خزينة السلطة مؤكدا أنه بالنظر إلى الموازنة العامة التقديرية للسنة الماليـة               

تـشمل   مليـون دوالر والتـي       950المتوقع في النفقات الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية سيصل إلى حوالي           
ونوه رئيس لجنة الموازنة إلى أن الدول المانحـة لـن تفـي             . الرواتب واألجور والنفقات التشغيلية والتحويلية    

 مليون دوالر حتى اآلن ولم تصل سوى        340بالتزاماتها وان مجموع المساعدات التي تلقتها السلطة لم تتجاوز          
  . 2005 في المئة من مساعدات دعم الخزينة للعام 50

  16/12/2005 البيان
  
   فلسطينية لتقوية قدرات الشباب -اتفاقية أميركية  .34

 مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج لزيادة فـرص الـتعلم وكـسب    USAIDوقعت وزارة التخطيط الفلسطينية ووكالة   
ويهدف البرنامج الذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات الى اكتـساب            . الرزق في اوساط الشباب الفلسطيني    

  .ارات ومعارف إلعدادهم ألدوار فاعلة وإيجابية في المجتمعالشباب مه
  16/12/2005القبس الكويتية 

  
  اجتماع فلسطيني إسرائيلي في المغرب  .35

عقد اجتماع فلسطيني اسرائيلي مساء أول من أمس األربعاء في مراكش جنوب المغرب بحث في امكانية تنفيذ                 
وضم االجتمـاع   . لحديد بين االراضي الفلسطينية وإسرائيل    سلسلة من المشاريع في مجال النقل البري وسكك ا        

ورداً علـى أسـئلة لوكالـة      . وزير النقل والمواصالت الفلسطيني سعد الدين خرما ونظيره اإلسرائيلي شتريت         
فرانس برس، اعرب وزيرا النقل عن عزمهما مواصلة الحوار مع اإلقرار بأن خالفا أساسيا ال يـزال قائمـا                   

وقال خرما في ختام اللقاء ان األولوية األولى للفلسطينيين تتعلق          .  المواضيع في هذا المجال    حول عدد كبير من   
بشق طريق بين قطاع غزة والضفة الغربية بغية اقامة دولة فلسطينية تتمتع بتواصل جغرافي وتتمتـع بـسيادة                  

ينيين أضاعوا الكثيـر    ووصف شتريت المشروع االسرائيلي بأنه عملي، معبرا عن اسفه الن الفلسط          . مضمونة
  .من الوقت على صعيد تطوير اراضيهم في هذا المجال

  16/12/2005البيان 
  

  االحتالل يبتز صحة فلسطينية لتسليم نجلها   .36
كشفت جمعية أطباء بال حدود، في تقريرها األخيـر عـن بـشائع الممارسـات                 :وديع عواودة، آمال شحادة   

أثيرات جدار الفصل العنصري وفصله بين المرضـى الفلـسطينيين          اإلسرائيلية بحق المرضى الفلسطينيين، وت    
والمستشفيات في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى قيام االحتالل بمساومة المرضـى علـى صـحتهم مقابـل                  

)  عامـا 71(واشار التقرير إلى مأساة الحاجة مريم مزهر  .استغاللهم العتقال مطلوبين، قد يكونون من عائلتهم    
دهيشة الفتا إلى انها تعاني من فشل كلوي والسكري، تتطلب حالة مريم اجراء غسيل كلـى ثـالث                  من مخيم ال  

مرات في األسبوع، لكن السلطات اإلسرائيلية تمعن في رفض طلبها  بلوغ مستشفى اوغسطا فيكتوريا بحجـة                 
   . أنها ممنوعة أمنيا

  16/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ينية لصالح لقمة العيش على سلم أولويات العرب تراجع القضية الفلسط :استطالع .37
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 في واشـنطن عـن      2005-12-7كشف تحقيق أعدته مؤسسة زغبي الدولية لالستطالعات نشر يوم األربعاء           
تراجع مسألة حل القضية الفلسطينية فى اولويات العرب من أولوية ثانية الى اولوية سابعة و احتلت االولويـة                  

لعمل و من ثم تحسين الرعاية الصحية، بينما تدهورت صورة الواليـات المتحـدة               االولى مسألة زيادة فرص ا    
مـن  % 82و% 84، وهذا التدهور سجل خصوصا في مـصر والـسعودية حيـث يعتبـر               2005خالل عام   

  االشخاص الذين شملهم التحقيق على التوالي أن صورة أمريكا ساءت لديهم وخصوصا بعد الحرب على 
  

  .معاملة األمريكيين للعرب و المسلمينالعراق وبسبب أسلوب 
  14/12/2005الشعب المصرية 

  
  حل القضية الفلسطينية مستعص : حمد بن جاسم .38

اعتبر وزير الخارجية القطري ان العالم العربي ينوء تحت ثقل التطورات السياسية            :  محمد المكي أحمد   ة،الدوح
ل مستعصية بالنسبة للقضية الفلـسطينية والنـزاع        التي تعصف بالمنطقة، مشيراً الى أن محاوالت الحل ال تزا         

العربي االسرائيلي، وأنه ليس هناك ما يشير الى حصول تطور ايجابي حاسم في هذا الصراع، كما ينطبق هذا                  
ركزنـا علـى الـشعارات وقلنـا نـرميهم          ) العـرب (ورأى اننا    .الوضع على حالة العراق بنسبة أو بأخرى      

.  نكن أكفاء للقيام بهذه المهمة، وبدأنا التراجع حتى وصلنا الى ما وصـلنا اليـه               في البحر، ولم  ) االسرائيليون(
  .والفشل ال يتحمله اآلخرون وال بد للعرب من أن يفكروا في استراتيجية واضحة وصحيحة

  16/12/2005الحياة 
  
   فلسطينمضيفة بريطانية ترعى حمير  .39

ه استرليني لمضيفة سـابقة فـي الخطـوط الجويـة            ألف جني  281تعهدت جمعية خيرية بريطانية بتقديم مبلغ       
البريطانية تطوعت لتوفير خدمة رعاية صحية مجانية في االراضي الفلسطينية المحتلـة، لـيس للفلـسطينيين                

وتقول صحيفة ديلي تلغراف ان المبلـغ       . انفسهم لكن لحميرهم التي تعيش في ظروف قاسية ال تليق بالحيوانات          
س البيطري البريطاني يساعد في تطوير محطات االسـتراحة للحميـر والبغـال             الذي تعهد به مستشفى بروك    

وبسبب المخاوف األمنية تمت إقامة المحطـة خـارج         . والخيول في األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل      
  . الجدار العازل الذي يطوق الضفة

  16/12/2005البيان 
  

  فيلم وثائقي عن مجازر مخيمات لبنانية .40
 عاما من قتلهم لالجئين فلسطينيين لم يظهر مرتكبو المجزرة من اللبنانيين أي نوع مـن  23بعد  :  رويترز ،دبي

ويقـدم   .الندم وهم يعيدون رواية أحداث المجزرة في فيلم وثائقي رهيب يعرض بالشرق األوسط هذا األسبوع              
 بصراحة ألول مرة عن دورهم فـي        فيلم ماساكر للمخرجة األلمانية مونيكا بورجمان ستة من الرجال يتحدثون         

وبعد عدة   . م1990 و 1975واحدة من أسوأ المجازر في الحرب األهلية اللبنانية التي دارت رحاها بين عامي              
شهور من العثور على هؤالء الرجال وهم أعضاء في الميليشيات المسيحية اللبنانية اسـتطاعت بورجمـان أن                 

وقالت بورجمان للمشاهدين في دبي آخر محطة من جولة         .  أمام الكاميرا  تنتزع منهم بالمالطفة شهادة يدلون بها     
وموقفهم كان  .دخلنا في حياتهم اليومية   . الفيلم في مهرجانات السينما لقد كانت عملية طويلة لبناء عالقة من الثقة           

  .أننا لسنا شركاء وال قضاة لهم
  16/12/2005الوطن السعودية 
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  ائيل في القدس الشرقية انتهاك للقانونممارسات إسر: التقرير األوروبي .41

 في القدس المحتلة وتـل ابيـب   25اعدت بعثات دول االتحاد االوروبي الـ: الشرق االوسط: لندن ـ القاهرة 
  . ورام اهللا مسودة تقرير حول ممارسات سلطات االحتالل االسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها

قرر االتحاد االوروبي يوم االثنـين      , جة للضغوط االسرائيلية واالميركية   فنتي, غير ان هذا التقرير لم ير النور      
  ) سري للغاية. (الماضي عدم تبني التقرير او حتى الموافقة على نشره

  : تقرير رؤساء بعثة القدس ورام اهللا حول القدس الشرقية، تفاصيل
الطريق للوصول إلى اتفاق وضـع       أصبحت القدس سلفا أحد أكثر المواضيع التي تحتاج لعناية خاصة في             -1

ولكن العديد من السياسات اإلسرائيلية المتداخلة تقلل من احتمال الوصول إلى           . نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين   
وبذلك نحكم بأن هذه سياسة إسـرائيلية متعمـدة         . اتفاق نهائي حول وضع القدس يمكن ألي فلسطيني أن يقبله         

د اإلجراءات اإلسرائيلية أيضا بدفع سكان القدس الشرقية الذين يسود وسطهم           وتهد. إلكمال ضم القدس الشرقية   
  . هدوء نسبي، إلى التوجه الراديكالي

 تستند سياسة االتحاد األوروبي حول القدس إلى مبادئ وضعت في قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة                 -2
ونتيجة لذلك فإن االتحاد األوروبي لم      .  بالقوة ، وعلى نحو ملحوظ، استحالة االستيالء على األراضي       242رقم  

القـانون األساسـي للقـدس       (1980يعترف أبدا بضم القدس الشرقية ضمن القانون األساسي اإلسرائيلي لعام           
. ووفقا لذلك أبقت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بعثاتها الدبلوماسية في تـل أبيـب        ). عاصمة إلسرائيل 

روبي اإلجراءات التي تحكم مسبقا على نتيجة مفاوضات الوضـع الـدائم المخصـصة              ويعارض االتحاد األو  
  . للمرحلة الثالثة من خريطة الطريق مثل األفعال التي تهدف إلى تغيير وضع القدس الشرقية

 أعادت األطراف المتعاقدة الكبرى تأكيد قابلية تطبيق        2001 و 1999 في المؤتمرات التي عقدت في عامي        -3
 جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وأعادت التذكير بالحاجـة                اتفاقية

  . إلى االحترام الكامل لمواد االتفاقية المذكورة في تلك المنطقة
 اعترف االتحاد األوروبي بالرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعـات            2004 في يوليو تموز     -4

ونية لبناء الحاجز في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها وصـوت إلـى                  القان
وبينما يعترف االتحـاد األوروبـي بمخـاوف        . جانب قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة الذي يعترف بذلك        

اجز يلتقي على نحو واسع مع وجهـة        إسرائيل األمنية وحقها في الدفاع عن نفسها فإن موقفه في ما يتعلق بالح            
  . النظر االستشارية والرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية

 تقوم إسرائيل بزيادة نشاطات االستيطان في ثالثة أطواق على شكل حذوة حصان تتجه نحو الـشرق فـي                   -5
  : وحول القدس الشرقية تتصل بطرق جديدة

ديمة نفسها وفي األحياء الفلسطينية التي تحيط مباشـرة بالمدينـة            أوال عبر مستوطنات جديدة في المدينة الق       -
  ). سلوان، وراس العمود، والطور، ووادي الجوز، والشيخ جراح(القديمة 

بدءا من راموت، راخيس، وشعفاط، والتلـة       ( ثم في الكتل االستيطانية الرئيسية الموجودة في القدس الشرقية           -
يدة في الطوق األول، المذكور أعاله، وحتى تالبولت الشرقية وهار حومـا            الفرنسية مرورا بالمستوطنات الجد   

 وأخيرا القدس الكبرى التي تربط مدينة القدس بمساكن مستوطنة غيفات زئيف إلى الشمال ومعاليـه                -) وغيللو
وتـستمر النـشاطات    . وكتلة مستوطنات عتصيون إلى الجنـوب     ) E1بما في ذلك منطقة     (ادوميم إلى الشرق    

تيطانية والبناء في كل من هذه األطواق الثالثة خالفا لاللتزامات اإلسرائيلية في إطـار القـانون الـدولي                  االس
  . وخريطة الطريق
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6- E1)  مأخوذة منEast 1 ( هو مصطلح تطبقه وزارة اإلسكان اإلسرائيلية لحي جديد مخطط له داخل حدود
يربطها بحدود المجلس البلدي للقدس     )  ألف شخص  30ها  يسكن(المجلس البلدي لمستوطنة معاليه ادوميم الكبيرة       

 وحاجز حـول معاليـه      E1وتكمل  ). خط إسرائيلي من جانب واحد يمتد شرقا إلى ما يتجاوز الخط األخضر           (
ادوميم اإلحاطة بالقدس الشرقية وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين وتعيق أكثر وأكثر عمليات الدخول والخروج               

حيث نصيب الفرد من الدخل اإلجمالي القومي أقل من         (لمصالح االقتصادية للضفة الغربية     وتعتمد ا . إلى القدس 
حيث يبلغ نصيب الفرد من إجمـالي       (اعتمادا كبيرا على فرص العمل في القدس الشرقية         ) ألف دوالر في العام   

تصاد الفلسطيني ككل   وتتفاوت تقديرات المساهمة التي توفرها القدس الشرقية لالق       )  دوالر 3500الدخل القومي   
ومن زاوية اقتصادية فإن قابلية دولة فلسطينية على البقاء تعتمد إلى حد كبير على المحافظة               . بين الربع والثلث  

  . على العالقة العضوية بين القدس الشرقية ورام اهللا وبيت لحم
وقد أعيد إحياء   .  أبدا  لكنها لم تطبقها   1994رابين عام   ) اسحق( كانت خطة قديمة وضعتها حكومة       E1 إن   -7

وظـل  . 2004 عـام    E1 وبدأت عمليات البناء األولى في منطقـة         2003الخطة بواسطة وزارة اإلسكان عام      
  .  موضوعا يعد الحمالت من أجلهE1نتنياهو يحاول منذ استقالته من وزارة المالية أن يجعل من 

  : E1 تتضمن خطط التنمية الخاصة بـ -
  ).  ألف شخص15تكفي لسكن (نية  وحدة سك3500 بناء نحو -
  .  اقامة مناطق تنمية اقتصادية-
  .  بناء مقر شرطة للضفة الغربية وتمويله من رأس العمود-
  .  مناطق تجارية، فنادق وإسكان خاص وجامعات ومشاريع خاصة ومقبرة وموقع للتخلص من األوساخ-
  . ه المنشآتمن المساحة الكاملة قد خصصت لحديقة تحيط بكل هذ% 75 نحو -
 الخطط الخاصة بمحور التنمية االقتصادية هي وحدها التي حصلت حتى اآلن على اإلذن الرسمي بالبدء في                 -

أما الخطط التي تتعلق بالمناطق السكنية ومبنى رئاسة الشرطة فقد تمت الموافقة عليها بواسطة سـلطات       . البناء
  . افقة مجلس تخطيط اإلدارة المدنيةمجلس معاليه ادوميم البلدي لكن لم تحصل بعد على مو

بينمـا تبلـغ    . فقط من المنطقة الواردة في الخطة     % 15 تغطي مستوطنة معاليه ادوميم في وضعها الحالي         -8
وتمتد مـن   ) أكبر من تل أبيب   ( كيلومترا مربعا    E1  ،53مساحة المنطقة المخصصة اليها، بما في ذلك منطقة         

يغطي بالتالي مساحة   , ئيل عن توسيع المستوطنات في اطار حدودها الحالية       دفاع إسرا : تعليق(القدس إلى أريحا    
 اصدرت إسرائيل أوامر بإعادة االستيالء على أراض من أجل بناء جـدار            2005في أغسطس   ). كبيرة محتملة 

 فبرايـر   20وفق المسار الذي وافقت عليه الوزارة اإلسرائيلية فـي          , حول الطرف الجنوبي لمستوطنة ادوميم    
  ). بما في ذلك منطقة بلدية معاليه ادوميم (2005

 طريق المواصالت الرئيسي بالنسبة للفلسطينيين الذين يتنقلون من بيت لحـم إلـى رام    E1 سيشق مشروع    -9
 هو الطريق الرئيسي الـسريع بـين        2001 الذي كان حتى عام      60وهذا الطريق هو بالفعل بديل للطريق       . اهللا

جنين ونابلس ورام اهللا والقـدس      (المدن الفلسطينية الرئيسية في الشمال والجنوب       الشمال والجنوب الذي يربط     
وحاليـا هنـاك قيـود علـى حركـة          . الممتدة على على سلسلة الجبال في الضفة الغربية       ) وبيت لحم والخليل  

رق إما أن هناك مطالبات بالحصول على إذن في بعض المواقع أو أن بعض الط              (60الفلسطينيين على الطريق    
  . خصوصا منطقة القدس وإليها) مغلقة

 حيث خطط إلقامة المنـازل الـسكنية        E1ففي القطاع الشمالي من     .  هناك اعمال تمهيدية   2003 منذ عام    -10
وفي القطاع الجنوبي حيث خطط لبناء مركز الشرطة        . فإن أعلى التل قد سوي باألرض من أجل التمهيد للبناء         

 أغسطس أعلنت إسرائيل خططا لبناء      25وفي  . يتم عمل آخر ألكثر من عام     لكن لم   . والفنادق شق طريق جديد   
.  محولة اياه من مكانه الحالي فـي القـدس الـشرقية      E1مقر رئيسي جديد للشرطة في الضفة الغربية بمنطقة         
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ونحن مدركون مـن خـالل المنظمـات        . وكانت العديد من المستوطنات السابقة قد بدأت ببناء مراكز شرطة         
لية غير الحكومية بأن إلسرائيل خططا لتحويل المقر الرئيسي الحالي للشرطة في الضفة الغربية فـي                اإلسرائي

  . رأس العمود إلى مكان استيطان خاص بالمنازل السكنية
  : البناء االستيطاني في داخل القدس الشرقية

 ألـف مـستوطن     190حو  وهناك اآلن ن  .  يتواصل البناء االستيطاني داخل القدس الشرقية بسرعة شديدة        -11
والتيار الرئيسي لوجهـة    . إسرائيلي في القدس الشرقية أغلبهم في مجمعات استيطان كبيرة مثل بيسغات زئيف           

النظر اإلسرائيلية يرى أن ما يسمى باألحياء اإلسرائيلية في القدس الشرقية ليست مستوطنات ألنها داخل حدود                
  . مجلس القدس البلدي

روبي مثله مثل معظم أطراف المجتمع الدولي بعملية الضم التي تقوم بها إسرائيل، مـن               ال يعترف االتحاد األو   
جانب واحد، للقدس الشرقية، ويعتبر أحياء القدس الشرقية غير شرعية مثل غيرها، لكنه لم يوقف إسرائيل من                 

دية القـدس فتتوسـع     وتتوسع بعض هذه المستوطنات اآلن إلى أبعد مما تحدده إسرائيل كحدود لبل           . التوسع فيها 
  . كما أن بلدية القدس ظلت تنشط حول قبر راحيل خارج حدود البلدية. عميقا في الضفة الغربية

بمـساعدة  , التي زرعت في قلب األحياء الفلـسطينية      ,  كما تثير المستوطنات صغيرة العدد والمثيرة للقلق       -12
نين المتطرفين، التي تحصل فـي الغالـب        وتستخدم مجموعات المستوط  . حكومية علنية وخفية، مخاوف كبيرة    

وهـم إمـا أن يـستهدفوا       . على التمويل الخارجي، وسائل مختلفة لالستيالء على عقارات وأراض فلـسطينية          
فلسطينيين يعانون من صعوبات اقتصادية أو، ببساطة، يقومون باحتالل عقارات بالقوة ويعتمدون على تبـاطؤ               

 أبلغتنا مثل هذه المجموعات أنها تضغط أيضا على الحكومة اإلسـرائيلية            وقد. أو تستر المحاكم اإلسرائيلية   /و
وكانت إسرائيل قد استخدمت سابقا قانون عقارات الغائبين وهو         . إلزالة المساكن الفلسطينية التي تبنى دون إذن      

ب العـام   وقد أعلن النائ  . لالستيالء على عقارات وأراض   ) يطبق عادة فقط داخل المحور األخضر اإلسرائيلي      (
وقـد أوقفـت هـذه      . أن هذا شيء ال يمكن الدفاع عنه قانونيا في منطقة بيت لحم في وقت سابق من هذا العام                 

الممارسة لكن القانون ظل مطبقا في القدس الشرقية ويمكن أن يعاد إحيـاؤه فـي أي وقـت تـراه الحكومـة                      
  . اإلسرائيلية مناسبا

 البناء لكن لم تتم أي إزالة لها وذلك على النقيض من الوضـع               تفتقر بعض المستوطنات اليهودية إلى إذن      -13
. هناك أيضا خطط لبناء مستوطنة يهودية كبيرة داخل القسم اإلسالمي من المدينة القديمـة             . بالنسبة للفلسطينيين 

وهي خطوة ستدفع، بصورة خاصة، نحو تأجيج الصراع ويمكن أن تقود للمزيد من تحويل الوضع في القـدس                  
 اإلسـرائيلي   –وهدف هؤالء المستوطنين من مستوطناتهم توسيع الحضور اليهودي         . الوضع في الخليل  ليشابه  

ما هو يهودي يكون إسرائيليا وما هو       (ونتيجة لذلك فإن معادلة الرئيس كلينتون للقدس        . ونقله إلى مناطق جديدة   
  . إما أنها ال تطبق أو أن تأخذ إسرائيل المزيد) فلسطيني يصير فلسطينيا

 يوليو تمـوز  9 تجاهلت إسرائيل على نحو كبير الرأي االستشاري الصادر في -14الحاجز ـ الجدار العازل  
 وافقـت الحكومـة     2005 فبرايـر شـباط      20وفـي   .  عن محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالجدار        2004

قية بسكانها البالغ عـددهم     وهذا الطريق أغلق معظم القدس الشر     . اإلسرائيلية على تعديل طريق الجدار العازل     
مثال فصل الفلسطينيين عن الفلسطينيين بدال عن فصل الفلسطينيين عـن           ( ألف نسمة أمام الضفة الغربية       230

 يونيـو حزيـران     21ففـي   . لم تكن الدوافع وراء إقامة الجدار تستند فقط على اعتبارات أمنية          ). اإلسرائيليين
بأن من المشروع االهتمام باالعتبارات السياسية باإلضافة لالعتبارات         حكمت المحكمة اإلسرائيلية العليا      2005

األمنية في ما يتعلق بوضع الجدار في القدس الشرقية ألن القدس الشرقية صارت أرضا إسرائيلية منذ ضـمها                  
 10فـي   ). االعتبارات السياسية غير مشروعة في الضفة الغربية التي لم تضم إلسـرائيل           : مثال. (1987عام  

 ألف فلـسطيني    50وليو تموز قرر مجلس الوزراء اإلسرائيلي أن يمتد الجدار الى القدس كي يبقي على نحو                ي
إن حقيقة أن قرار مجلس الوزراء لم يتضمن فقط إجراءات          . معظمهم في معسكر شعفاط لالجئين خارج الجدار      
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صممت الستيعاب الوضـع    , مدىذات تأثير على المدى القصير وإنما تضمن أيضا إجراءات ذات تأثير بعيد ال            
مثل بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتشجيع المستشفيات لفتح فروع لها فـي مـا              (الجديد الذي نشأ نتيجة الجدار      

وإذا كـان اإلسـرائيليون     . يبدو متناقضا مع فكرة أن الجدار هو أمر مؤقت أكثر مما هو دائـم             ) وراء الجدار 
فإن هذا سيكون مناقضا للخدمات الفقيرة      ) كما وعدت بأن تفعل   (ستثناة  سيقدمون خدمات بلدية كافية للمناطق الم     

وقد درست المنظمات غير الحكومية التي تنشط حول موضوع القدس المقترحـات            . الحالية في القدس الشرقية   
  . اإلسرائيلية للتأكد من أن الناس المتأثرين لم يتم عزلهم عن المدينة

طعة إلى الشمال الغربي والجنوب الغربي والشرق، ويمتد حتى إلى مـا             يمتد الجدار على شكل طرق متقا      -15
 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربيـة علـى        164تاركا  ) التي حددتها إسرائيل  (وراء حدود بلدية القدس     

ومع اقتران ذلك بالنشاط االستيطاني في هذه المناطق فـإن هـذا وضـع ضـم                ). الغربي(الجانب اإلسرائيلي   
ي الفلسطينية، القائم على أرض الواقع، لن يتم إلغاؤه إال عن طريق استخدام قوة إخالء كبيـرة العـدد                   األراض

كما أنـه سـيغلق     ,  ألف يورو للكيلومتر الواحد    800الذي ذكر أنه كلف     , إلخالء المستوطنين والقتالع الجدار   
  . عبر ممرات أو عبر أريحاطريق بيت لحم ـ رام اهللا البديل على الفلسطينيين ويجبرهم على التنقل 

 يجب التأكيد أن أي دعم نقدمه للقدس الشرقية ليس فقط مجرد محاولة لتقليص التبعـات الـسلبية لبنـاء                    -16
إن حكم محكمة العدل الدولية حول الجدار الذي قبله االتحاد األوروبي بتحفظات قليلة يقول إن               . الجدار العازل 

 غير الشرعي الناتج عن بناء الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلـة            كل الدول ملزمة بأن ال تعترف بالوضع      
وهي ملزمة أيضا أال تقدم الدعم أو المساعدة فـي المحافظـة علـى              . بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها      

  .الوضع الذي نشأ نتيجة هذا البناء
  16/12/2005الشرق األوسط 

  
  ظاهرتان في الحراك السياسي الفلسطيني  .42

   الخليلي  علي
ظاهرتان مهمتان تبرزان في الحراك السياسي الواسع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني كله فـي هـذه األيـام،                  

  . استعداداً لالنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني المقبل
ات بقوة مؤثرة رفعتها الى مستوى المنافس األكبر        تتمثل الظاهرة األولى بمشاركة حركة حماس في هذه االنتخاب        

  .لحركة فتح ذات التاريخ العريق، والتي ما فتئت تكرر أنها العمود الفقري للحراك السياسي كله
تحـت  ) 1996(كانت حماس، قد رفضت المشاركة قبل عشر سنوات في أول انتخابات تشريعية جرت آنـذاك       

و رفضها على األصح، لهذا االتفاق ذاته، جملةً وتفصيالً، ثم تغيرت           سقف اتفاق أوسلو، من خالل معارضتها أ      
األمور بما يمكن لحماس اآلن أن تضمن لنفسها مشاركة فعالة في الدورة الثانية لالنتخابات، فلـو كانـت قـد                    
شاركت في الدورة األولى  إذا جاز وضع االفتراض في صيغة التساؤل  فإنها كانت ستخسر خـسارة مدويـة                    

اآلن، يبدو أن حماس التي تقرأ المتغيرات جيـداً، وتحـرص علـى اسـتثمار               .  فتح التي كانت قوية جداً     أمام
  .رصيدها الضخم في انتفاضة األقصى على وجه التحديد، تجد في نفسها إمكانية المنافس القوي والمتماسك لفتح

اخل صفوفها، أن يفـرض شـروطه       أما الظاهرة الثانية فتتعلق بحركة فتح، حيث يحاول اآلن جيل جديد نشأ د            
  .عليها، بتحديد اسماء قائمتها لالنتخابات

اعتادت هذه الحركة أن تهبط عليها اسماء قادتها لالنتخابات، ولغير االنتخابات، من لجان عليا كـان يـسيطر                  
مرحلـة  عليها زعيمها الراحل ياسر عرفات، وكانت األجيال الشابة ترضى في الغالب، بهذا المعتاد أو الدارج                

  .بعد أخرى، من خالل اصطفافها وراء رمز الختيار األب
ثمة بعد رحيل هذا الرمز األبوي، اندفاع واضح ل صراع أجيال في هذه الحركة، يقوده مروان البرغوثي، من                  
داخل سجنه ال بمعنى تعزيز هذا الصراع، وانما بمعنى حق الجيل الفتحاوي الجديد الذي شارك في االنتفاضـة                  
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 واالنتفاضة الثانية، في الوصول إلى المواقع المتقدمة في السلطة، بما فيها موقع المجلـس التـشريعي،             األولى،
لهذه الحركة، حين كشفت نتائجها عن تقدم هائل ألسماء         ) البرايمرز(وقد تجلى هذا المعنى باالنتخابات الداخلية       

اته ، على حساب القادة الـسياسيين المعـروفين   شابة جديدة  قيادات ميدانية غير معروفة إال للشارع الميداني ذ   
على المستوى االعالمي، أو ما يسمى برجال الحرس القديم لهـذه الحركـة، فـي مختلـف المـدن والقـرى          

  .والمخيمات
إرباكاً شديداً داخل هذه الحركة ذاتها، فمن جهة، وجـدت          ) أو هذه االسماء  (وقد شكل االعالن عن هذه النتائج       

ية لها، أنها في وضع حرج يشبه االنقالب عليها، أو محاولة ازاحتها إلى الظل، عبـر صـناديق                  القيادة التاريخ 
  .االقتراع الداخلية التي لم تعتد عليها في أي وقت، وهو وضع ال يمكن لهذه القيادة المتنفذة أن تقبل به بسهولة

نفسه، غير راضية ايضاً، عن نتائج      ومن جهة ثانية، يبدو أن فئات أو جهات كثيرة من الجيل الفتحاوي الجديد              
البرايمرز فطالما أن هذه النتائج لم تتضمن اسماءها فإنها ال تعترف بها، وتهـاجم مقـار لجانهـا االشـرافية،           

  !إلخ.. وتصرخ بأعلى صوتها أنها مزيفة 
القديم، وال  وفي المحصلة، يشتد االرباك داخل حركة فتح فال هي قادرة على ارضاء قادتها التاريخيين  الحرس                 

وهو ما يؤثر في قوتها فعالً، ويضعها أمـام تحـد كبيـر فـي               . هي متمكنة من معالجة مطالب جيلها الجديد      
االنتخابات التشريعية المقبلة، ليس بشأن التنافس الجدي الذي لم تعرفه ولم تشهده في الماضي مع حركة حماس                 

  .وانما مع نفسها ايضاً
ن، إن نتائج هذه االنتخابات ذات الظاهرتين المهمتين، سـوف تعنـي والدة             على أية حال، يمكن القول من اآل      

  .سلطة جديدة، ال بد من أن يكون لها حضور أقوى وأكثر فعالية في صنع المستقبل الفلسطيني
  16/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  انشقاقات فلسطينية .43

  افتتاحية القدس العربي
. اً، ألنه سيكون حافالً بالكثير من المفاجآت علـي اكثـر مـن صـعيد               ربما يكون العام المقبل األهم فلسطيني     

 كانون الثاني يناير، واالنتخابات االسرائيلية بعـدها بثالثـة          25فاالنتخابات التشريعية من المقرر ان تنعقد يوم        
  .اشهر، والخريطة السياسية لقطبي الصراع مقبلة علي تغييرات جذرية

فالقيادة الرسمية  .  عمليات انشقاق غير مسبوقة تبدأ من القاع وتنتهي في القمة          فحركة فتح، الحزب الحاكم، تشهد    
التي يتزعمها السيد محمود عباس تقدمت بقائمة انتخابية وضعت علي رأسها السيد مروان البرغوثي، عـالوة                

ي وعلي الفور تقدمت مجموعـة اخـر      . علي بعض اعضاء اللجنة المركزية، مثل محمود قريع، وحكم بلعاوي         
تضم كال من محمد دحالن وجبريل الرجوب ونبيل عمرو وسمير المشهراوي واحمد حلـس بقائمـة مـضادة                  

  .ووضعت علي رأسها ايضا المناضل مروان البرغوثي
ويبدو ان هذا االنشقاق داخل حركة فتح يأتي متطابقا مع انشقاق آخر قاده ارييل شارون عن حـزب الليكـود                    

  .واعلن تشكيل حزب جديد
كة المقاومة االسالمية حماس فتعيش حالة من الجدل تعكس موقفين متباينين داخلها، فالسيد خالد مـشعل                اما حر 

رئيس المكتب السياسي الذي يزور طهران حاليا اكد عدم تجديد اتفاق التهدئة مع السلطة والدولة العبرية الـذي        
 بينما تري قيادة الداخل ان قرارا نهائيـا         انبثق عن قمة شرم الشيخ وحوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية،         

  .في هذا الخصوص لم يصدر بعد وانه قيد الدراسة
حركة حماس تبدو اكثر تماسكا، بالمقارنة مع منافستها حركة فتح ، ولكنها المرة االولي التـي يخـرج فيهـا                    

لمتصيدين في الماء العكر،    الخالف في االجتهاد بين اهل الداخل والخارج الي العلن، ويفتح المجال امام بعض ا             
  .خاصة في صفوف مسؤولي السلطة، لتضخيمه في تصريحاتهم ومقابالتهم المتواصلة مع الفضائيات العربية
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ولعل االنشقاق االكبر هو بين قيادة حركة فتح بشقيها الرسمي و المتمرد، والقاعدة الـشعبية العريـضة التـي                   
ها محصورة في تقديم الشهداء والجرحي واالسـري، بينمـا          وجدت نفسها مهمشة، ووصلت الي قناعة ان مهام       

  .تحصد القيادات العليا المتنفذة المناصب واالمتيازات ومقاعد البرلمان
  

وهذه القسمة غير العادلة بين رأس الهرم وقاعدته جرت ترجمتها علي شكل مظاهرات واعمال اقتحام لمقـار                 
  .ات واضرام النيران فيهاحركة فتح، ومكاتب اللجان المشرفة علي االنتخاب

حالة الفوضي هذه مرشحة لالستمرار وربما التصعيد، بعد ان فشلت كل الوساطات والتدخالت في اعادة توحيد                
  .الحركة خلف قائمة واحدة موحدة

ولذلك فان تأجيل االنتخابات تحت ذرائع متعددة، من بينهـا   . الخيارات تبدو محدودة امام الرئيس محمود عباس      
  .فوضي واالنعدام االمني، يبدو وارداحالة ال

تأجيل االنتخابات، يعني تأجيل األزمة الحالية، وخلق ازمة اكبر تضاف اليها، الن هذا التأجيل يعنـي فقـدان                  
االمر الذي يعني سقوط كل التفاهمـات       . العملية السياسية لمصداقيتها، والسلطة المشرفة عليها في الوقت نفسه        

  .الفصائل، وخاصة اتفاق التهدئةواالتفاقات السابقة مع 
انها اشهر صعبة وعلي درجة كبيرة من االهمية ستعيد صياغة العملية السياسية الفلسطينية من جديد، وربمـا                 

  .تصب هذه الصياغة الجديدة في مصلحة التصعيد العسكري، واشعال فتيل االنتفاضة مجددا
  16/12/2005 القدس العربي 

  
  تقليص نفوذ حماسل   أطلقوا سراح البرغوثي .44

  بيلين   يوسي 
وصديقه المقرب فارس قدروة عددا من االجتماعات مع ممثلين            عقد مروان البرغوثي     منتصف التسعينات،    في

 تلك االجتماعات تعهدا بتحويل عملية أوسلوا الى اتفاق سالم بين اسرائيل             وفي .  عن معسكر السالم االسرائيلي   
   .  تم تحديده القامة عالقات ثنائية بين الطرفين   وهو التاريخ الذي   ، ٩٩٩١ و سنة وفلسطين مع حلول شهر ماي
يمتلكان الثقة بالنفس واللذان قضيا سنوات طويلة          وفارس باعتبارهما زعيمين شابين      وقد برز كل من البرغوثي    

توجه لهما لكونهما أكثـر حمائميـة أو   قد    هة االنتقادات التي  مواج   يمتلكان حصانة في     السجن بحيث أصبحا     في
يعتبر نفسه مستعدا لدعم اتفاق السالم بمجـرد           يمثالنه   لحركة فتح الذي     وكان الجيل الثاني   .  تعاونا مع اسرائيل  

ت بمقاومـة   تعهد   مواجهة مع حماس ومنظمات الرفض األخرى التي         على الرغم من دخولهم في       التوقيع عليه، 
   .  ئياتفاق نها   أي

 ٩٩٩١ مـايو      يتم التوقيع عليـه فـي        لم   كما هو معروف حاليا،      لكن التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي،      
قام    منصب رئيس الوزراء،     وعندما حل ايهود باراك محل بجامين نتنياهو في        .  بحسب ما تم االتفاق عليه سابقا      

موعـدا    2000 بموجبه تحديد شهر سبتمبر         ياسر عرفات تم     ينيةمع رئيس السلطة الفلسط      بتوقيع اتفاق اضافي  
  حكومة ايهود باراك،     عندما كنت أشغل منصب وزير العدل في         ، 2000 مايو     وفي .  لتوقيع اتفاق الوضع النهائي   

لـى اتفـاق     مؤشرات تدل على التوصل ا     من عدم وجود     وقاما بتحذيري  .  وفارس االجتماع بي     طلب البرغوثي  
فسوف تندلع انتفاضة      بأنه اذا لم تتخذ اجراءات ملموسة مع حلول ذلك التاريخ،            وأبالغاني   بحلول شهر سبتمبر،  

يمنعا حماس من تحشيد الـشارع         يقودانها شخصيا لكي     بأنهما سوف     ألمحا ضمنا    االنتفاضة التي    وهي   شعبية،
    . ضد السلطة الفلسطينية   الفلسطيني

وأخبرتهما بأن لدينا فرصة نادرة للتوصـل الـى            من النظر الى الوضع بمنظار ضيق،         حذرتهما   ومن جانبي 
  منتصف هذه العملية،     كما حذرتهما بأنه اذا ما اندلع العنف في        .  المستقبل القريب    في   اتفاق حول الوضع النهائي   
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كان أحد أعـضاء       الذي   التقيت بفارس،    وبعد سنتين تقريبا،   .  متحيل استكمال عملية السال   يكون من المس     فسوف 
عنـدما     ، 2003 أكتوبر     ومرة أخرى اجتزنا الطريق في     .  غير الملزمة    التفاقيات جنيف    وفد التفاوض الفلسطيني  

عنـدما     ، 2000 سـنة      تنا في به منذ محادثا     لم ألتقي    الذي   ومع ذلك فان البرغوثي    .  وقع كالنا على تلك االتفاقية    
  بـي    احدى المرات تناقشنا عبر البي       وفي .  فقد شاهدته عبر شاشات التلفزيون     .  حذر من قرب اندالع االنتفاضة    

.  تكنت أعرفه قبل نحو عشر سنوات مـض    يعد نفس الشخص الذي   وقلت له بأنه لم    .  من مكانين مختلفين     سي، 
يوقـف     يعرف كيـف     يكن   ومن أنه لم      الى حلقة العنف المفرغة من أجل منافسة حماس،        وكنت أفهم بأنه انجر    

يوم بعـد      يقتلون وحماس تزداد قوة      كان اآلالف من الفلسطينيين      هذه االثناء،    وفي .  بدأها بنفسه    االنتفاضة التي 
   .  آخر

.  خيار سوى اصدار الحكم عليـه        يكن أمام القضاة أي      لم   ليه وتقديمه للمحاكمة،  قبض فيها ع     ومنذ اللحظة التي  
  يكـن    وهو نفـسه لـم     .  وتم تحديد العقوبة بناء على ذلك        تدينه بقيادة أعمال ارهابية كثيرة،       وكانت األدلة التي   
ارسـاله الـى    ومنـذ    .   للدفاع عن نفسه   يكن مستعدا    ولم   محاكمته،   يعترف بصالحيات المحاكم االسرائيلية في     

  كما أن محمود عبـاس لـم       .  الضفة الغربية وغزة     يعتبر أكثر القادة شعبية في       واليوم .  ارتفعت شعبيته    السجن،
ترشيحه وهـو      يتمكن من تمثيل فتح كمرشح لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية اال بعد أن انسحب البرغوثي              

قادت الى التوصل الى وقـف         جميع المناقشات التي     في   شارك البرغوثي    السجن،   من زنزانته في  و .  السجن   في
واصل قيادته السياسية؛ حتى أن جميع رؤسـاء الحكومـة             ومن السجن،  .  الطالق النار بين الفصائل الفلسطينية    
    . السجن   يذهبون لزيارته في   الفلسطينية والعديد من االسرائيليين

مـا أظهرتـه      -  رام اهللا    مـن األصـوات فـي        ٪ ٥٨ حصل على     -  صفوف فتح    فيويؤكد انتصاره الساحق    
.  السلطة الفلسطينية    الزعيم الوحيد األكثر شعبية في       مروان البرغوثي  :  السنوات األخيرة    في   استطالعات الرأي 

يكون جزءا     وقد .  تفاق الوضع النهائي  ا   يكون طرفا في     كد أن ومن المؤ  .  يطلق سراحه    سوف   لذا فان البرغوثي   
فمـن     حالة حدوث ذلـك مـع حـزب اهللا،           وفي .  من عملية تبادل لألسرى مع احدى المنظمات مثل حزب اهللا         

يكون قادرا على مشاركة عبـاس         فسوف   وبمجرد اطالق سراح البرغوثي،    .  األفضل أن تتم عملية التبادل اآلن     
التعامـل مـع       واذا كانت اسرئيل مهتمة في     .  اطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية    قيادة المن    ومساعدته في 
   .  فرصة اسرائيل   فان هذه هي   يكون قادرا على فرض القانون والنظام ومواجهة حماس،   قوي   شريك فلسطيني

عـن مقتـل       م تكن بشكل مباشـر،    وان ل    ى اخالء مسؤليته،  يدعو ال    يوجد سبب    وال   ليس مالكا،    ان البرغوثي 
   .  أشخاص أبرياء

يوقع المسئولين عن اثارة العنف علـى     تكون لها نهاية عندما    فان أغلب النزاعات كالنزاع الحالي       لكن مع ذلك،  
كيف بامكاننـا أن      -  ثيوهو ما سيحدث بالتأكيد بعد أن نطلق سراح البرغو          -  يسألنا شخص ما     وعندما .  اتفاق

  .  المستقبل   واجبنا أن نمنع زيادة اليتامى واألرامل في    سوف نقول له بأن من   أعين اليتامى واألرامل،   نظر فين
  16/12/2005األيام البحرينية 

  
  تقاسم أو تبادل أدوار: تطورات على جانبي المتراس .45

  العجرمي أشرف
هـذا  .  وخطها الـسياسي   هاجدياً في توجهات  راقب لتصريحات قيادات حركة حماس يميز على الفور تحوالً          الم

التحول وإن كان ليس مفاجئاً او تعبيرا عن طفرة غير متوقعة، بل نتاجاً طبيعياً لتراكمات كثيرة تعززها تجربة                  
، ال شك يعكس رؤية مستقبلية لدور الحركة في النظام الـسياسي الفلـسطيني لـيس                "اإلخوان المسلمين "حركة  

  .عبة وانما كجزء حيوي مشارك وإن شئنا مقرر الى حد معقولكطرف متفرج او خارج الل
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تـه  خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال خالل زيارة قام بها الى ايران هذا االسبوع ان حرك                 
تنوي اتباع السبل الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وهذه المحاوالت اسفرت حتـى اآلن               

  .حقوق الشعب الفلسطيني الى حد كبيرعلى استيفاء 
هذا التصريح يعبر دون ادنى شك عن رغبة حركة حماس في الدخول في العملية السياسية بكل تفاصيلها، مـا                   
كانت ترفضه الحركة حتى وقت قريب، بل وتلوم من يمارسه على اعتبار ان كل العمل السياسي والدبلوماسي                 

وهذا االعتراف المتـأخر لــ حمـاس        . دون جدوى ومضيعة للوقت   من اجل تحصيل الحقوق الفلسطينية هو       
بأهمية المزاوجة بين المقاومة والعمل الدبلوماسي الذي ميز خط منظمة التحرير الفلـسطينية منـذ منتـصف                 
السبعينيات، يعني ان حماس ترى نفسها جزءا من السلطة الفلسطينية طبعاً بعد تكـريس دخولهـا مؤسـسات                  

نتخابات البرلمانية المقبلة، وهو في كل االحوال تطور ايجابي حتى لو كـان فـي اطـار                 السلطة في أعقاب اال   
  .تقاسم االدوار عبر الشراكة السياسية او تبادلها اذا ما تسنى لحركة حماس ذلك

وهذا الموقف ينسجم مع مؤشرات اخرى في السلوك الذي تميزت به حماس في الفترة االخيرة سواء بالتزامهـا    
او في التعبير عن مواقف اقرب الى الرسمية على غرار ما صرح به الدكتور الزهار عنـدما طالـب                   بالتهدئة  

السلطة الوطنية ان تحمي مقرات لجنة االنتخابات المركزية التي تعرضت لهجمات متكررة من قبـل بعـض                 
وهكذا تجد حماس   . اتالمسلحين التابعين لحركة فتح، بل والتعبير عن االستعداد للمشاركة في حماية هذه المقر            

طبعاً هذا يأتي في سياق التعبير عـن مـصلحة الحركـة بالدرجـة          . نفسها قريبة الى الموقف الرسمي الملتزم     
  .الرئيسية وهي تريد ان تنجح العملية االنتخابية التي تكرس حضور حماس في العملية السياسية

يادي الرسمي المميز لـ حماس في االحتفال       ومن المؤشرات التي تدل على السلوك المذكور ايضاً الحضور الق         
بافتتاح معبر رفح الحدودي الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر، والذي جاء على الرغم من موقـف حمـاس                   
المتحفظ والمنتقد التفاقية المعابر التي تمت بين السلطة الوطنية واسرائيل برعاية وتـدخل الواليـات المتحـدة                 

  .الفعال والمباشر
 نشهده في رؤية حماس يدل على ان الحركة تنظر اآلن لمرحلة ما بعد االخالء االسرائيلي لقطاع                 والتحول الذي 

غزة على انها مرحلة مفصلية جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني ستترك آثارها دون شـك علـى التطـورات                 
  .ومة الفلسطينيةالسياسية التي يمكن ان تحصل في هذه المنطقة، باالضافة الى طبيعة وآليات ودور المقا

وفي اسرائيل هناك تطورات مهمة في الخارطة الحزبية والسياسية ال تتركز فقط فـي فـوز عميـر بيـرتس                    
ونجاحه في استقطاب عدد كبير ومؤثر مـن        " كاديما"وتشكيله حزباً جديداً باسم     " الليكود"وانفصال شارون عن    

، بل ايضاً في المواقـف      "العمل"س وبعض قادة حزب     وآخرهم وزير الدفاع موفاز وأيضاً بيري     " الليكود"قيادات  
السياسية التي يجري تسريبها من قبل المقربين من شارون والتي تقول ان االخير يوافق على تسوية سياسية مع                  

من مساحة الضفة الغربية ويقبل حالً وسـطاً فـي مدينـة القـدس،              % 90بموجبها عن   " يتنازل"الفلسطينيين  
  .طاع غزة لتقام عليها الدولة الفلسطينيةباالضافة طبعاً الى ق

ونفي شارون لهذه األنباء ال يغير حقيقة باتت واضحة في اسرائيل وهي ان شارون لم يعد يتمـسك بـالمواقف               
، بل هو يبحث اآلن عن صيغة سياسـية مقبولـة   "الليكود"االيديولوجية التقليدية للحزب الذي شارك في تأسيسه  

في ملعبه المفضل وهو االدعاء بـامتالك رؤيـة         " العمل" في هذا السياق يزاحم حزب       وشارون. اقليمياً ودولياً 
برئاسة عمير بيرتس   " العمل" االسرائيلي، بل انه يزايد سياسياً على        -سياسية تقود الى حل الصراع الفلسطيني       

لخطوط العامـة   عندما يلمح بقبول تسوية ما لموضوع القدس، ما لم يجرؤ بيرتس على طرحه في اطار تناول ا                
  .لبرنامجه السياسي الذي يقول بإبقاء القدس موحدة عاصمة إلسرائيل

التسريبات التي قيلت من قبل مساعدي شارون ربما ال تعكس بالضرورة مواقفه الحقيقية، ولكنها في كل حـال                  
 فرض  تحاول شق طريق مختلف لسير شارون الذي نجح في تمرير سياسة الخطوات احادية الجانب ومحاوالت              

االمر الواقع، وسعي شارون هذا يأتي على خلفية ادراك شارون ان الوضـع فـي اسـرائيل والمنطقـة بعـد          
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وهذا يتطلب إما سياسـة جديـدة       . االنتخابات الفلسطينية واالسرائيلية ليس هو نفسه الذي يسبق هذه االنتخابات         
ات السابقة التي لم تعد مقنعة للكثيرين فـي         اكثر واقعية او خطاباً اكثر قدرة على البقاء والمراوغة من الخطاب          

  .اسرائيل وخارجها
في األطروحات السياسية وهو يتفوق على بيـرتس بحـسب اسـتطالعات            " العمل"واآلن شارون ينافس حزب     

 استطاع القيام بتوجيه ضـربات      - في نظر الجمهور االسرائيلي      -الرأي في الجانب األمني، على اعتبار انه        
  .ين والحد بصورة كبيرة من مقاومتهم العنيفة لالحتاللموجعة للفلسطيني

ان تغيير الخارطة السياسية والحزبية لدى الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ربما يقود الى واقـع جديـد يـشهد            
  .مفاجآت او تطورات لم تكن بالحسبان قبل فترة وجيزة

  16/12/2005األيام الفلسطينية 
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