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  اسرائيل تحبس أنفاسها بعد إصابة شارون بجلطة .1
اصيب شارون مساء أمـس بجلطـة       : قادر فارس عبدال نقالً عن مراسلها في غزة     19/12/2005عكاظ  نشرت  

واعلن الناطق باسم مستشفى هداساعين كارم في القدس        . نقل على اثرها الى احد المستشفيات     , طفيفة في الدماغ  
. وأوضح ان تخثرا في الدم تسبب بهذه الجلطـة        ,  بكامل وعيه اآلن وسيخضع لفحوص اضافية خالل الليل        هان

فيما , ث أي طارئ صحي لشارون سيؤثر على الخارطة السياسية في اسرائيل          ويرى مراقبون سياسيون أن حدو    
  . قالت مصادر حكومية انه في حال حدوث شيء فإن اولمرت سيتولى زمام االمور

قالت الناطقة بلسان مستشفى عين كارم ان المسببات التـي           :القدس،  19/12/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ية غير معروفة بعد، لكنها اكدت انها ال تشكل خطرا على حياته ولم يظهر بعد أي                ادت الى هذه الجلطة الدماغ    

تأثير جدي على وضعه الصحي العام، واضافت ان االطباء سيتابعون  وضعه الصحي خوفا مـن حـدوث أي                   
 . تدهور

الة مـن   شارون قال اليوم في اول تصريحات مذاعة له انه ال يعتزم االستق            أن   19/12/2005البيان  وأوردت  
وقال الذاعة الجيش لقد كنت موجودا بالفعل في صدارة الحياة السياسية االسرائيلية            . منصبه في اي وقت قريب    

ولم يكن هناك اي شيء غير عـادي فـي          . على مدى الستين عاما الماضية واعتزم دون شك مواصلة مهمتي         
  رويترز .  طريقة نطقه للكالم

امين سر الحكومة قـال ان وضـع        أن   وكاالت    نقالً عن    القدسمن   19/12/2005األيام الفلسطينية   وذكرت  
واوضح ان شارون طلب مغادرة المستشفى اعتبارا من مساء          .شارون ال يستدعي تعيين رئيس حكومة بالوكالة      

تال ناشطون اسرائيليون من اليمين المتطرف مساء امس        بالمقابل   .امس لكن االطباء اوصوا بابقائه قيد المراقبة      
نتلـو هـذه    :  لوكالة فـرانس بـرس     ) كاخ (وقال بن غفير   .مير حتى ال يتمكن شارون من استئناف مهامه       مزا

ما حدث اليوم في إسـرائيل  : وقال أرييه إلداد   .المزامير في الكنس حتى ال يتمكن شارون من العودة الى الحكم          
ونحن نريد بداية أن يتم    .  للخطر  عاما وحياته معرضة   78أننا لن نستطيع إدارة شؤون الدولة بقيادة مسن عمره          

  .عرض حالة شارون بوضوح كامل أمام الجمهور
الطبيب الشخصي لشارون، ابلغ االذاعة االسرائيلية صباح اليوم،         أن   19/12/2005 48عرب  وجاء في موقع    

الدماغيـة،   يتلقى عالجا لمقاومة الجلطـة       هوقال ان . ان شارون نام جيدا الليلة واستيقظ صباح اليوم بحالة جيدة         
  .  جيدةتهمضيفا انه باستثناء الجلطة الطفيفة فان حال

محمود عباس اتصل بمكتب شارون ليتقصى أخباره ويتمنى         أن   القدس من 19/12/2005سي ان ان    وذكرت  
وفي غزة، أطلق بعض المسلحين النار في الهواء وفرقوا الحلويات على المارة احتفاال بدخول               .له شفاء عاجال  

  .ستشفى مرددين الموت لشارون المشارون
  
  
  



 

 4

   حماس االنتخابات بنزع سالحهاخوضسوالنا يربط  .2
خافيير سوالنا حاول التخفيف من حـدة       أن  : غزةمن  فتحي صباح    عن مراسلها    19/12/2005 الحياة   نشرت

حال فازت  تصريحاته التي قال فيها ان االتحاد االوروبي سيعيد النظر في الدعم المالي الذي يقدمه للسلطة في                 
وخالل مؤتمر صحافي عقده مع محمد دحالن في معبر رفح امس، بذل جهدا              .حماس في االنتخابات التشريعية   

الفتا في توضيح موقفه وموقف االتحاد االوروبي من مشاركة حماس، فشدد على انه يقصد انه ال يجوز بعـد                   
انا ال اريـد ان اثيـر       : ل في حمل السالح، وقال    تنظيم االنتخابات وبعد قيام الدولة الفلسطينية ان تستمر الفصائ        

الشكوك، بالنسبة الينا كل الفصائل يجب ان تنبذ العنف وان تعترف باسرائيل اذا ارادت ان تكون جـزءا مـن                    
  .العملية السياسية

صائب عريقات وصـف تـصريحات   أن :  وكاالتنقال عن رفح  من 19/12/2005 األيام الفلسطينية    وذكرت
 ان ذلك تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للفلسطينيين وان على سوالنا وغيره             : قال و. ير مقبولة سوالنا بأنها غ  

  .احترام اختيار الشعب الفلسطيني
د نبيل أبو ردينة، بعد يأكإلى ت: أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي أي نقال عن 19/12/2005 السفير وأشارت

لم : وأضاف .تخابات التشريعية هي حق لجميع الفلسطينيينلقاء محمود عباس وسوالنا، ان المشاركة في االن
نسمع من االتحاد األوروبي أو المجتمع الدولي ما يخالف ذلك، وهم سيحترمون قرار الشعب الفلسطيني 

التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية الفلسطينية، مشددا على  حذر سامي أبو زهري منومن جهته . وخياراته
  . قها في المشاركة في االنتخاباتأن حماس ملتزمة بح

 استطالع للـرأي أجرتـه مؤسـسة فلـسطينية          ه أظهر ما: غزة والوكاالت  من   19/12/2005البيان  وأوردت  
.  تأييد غالبية المستطلعة آراؤهم لقرار مشاركة حماس في االنتخابـات التـشريعية            من, ونشرت نتائجه السبت  

 سـتلتزم بجميـع     هـا أن% 61.3حركة، وأكد   اللقرار مشاركة   % 73.1نتائج في مدينة رام اهللا، تأييد       الوبينت  
  .قرارات المجلس التشريعي

  
 غزةالسلطة تجري اتصاالت لمنع اسرائيل من تنفيذ عملية برية في  .3

اكدت مصادر فلسطينية امس ان السلطة تجري اتصاالت مع اطراف دولية لمنع  :رام اهللا ـ من وليد عوض
ن السلطة اجرت اتصاالت مكثفة مع الرباعية أوقالت  .رية برية في قطاع غزةاسرائيل من تنفيذ عملية عسك

شنت فجر امس عدد  الطائرات اإلسرائيلية يشار إلى أن . لمنع إسرائيل من تنفيذ تهديداتهاىوجهات دولية أخر
طالق  يقول الجيش اإلسرائيلي أنها تستخدم إل,من الغارات شمال وجنوب قطاع غزة استهدفت مناطق خالية

 .صواريخ فلسطينية
  19/12/2005القدس العربي 

  
  الرجوب يطلب من القاهرة الضغط على حماس للتهدئة .4

اجتمع جبريل الرجوب في القاهرة أمس مع أحمد أبو الغيط، كما التقى عـدداً مـن                :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
قاء أبو الغيط مع الرجوب ركز على       وقالت الخارجية المصرية إن ل     .المسؤولين السياسيين واألمنيين المصريين   

وقالت مـصادر فلـسطينية إن       .الوضع على الساحة الداخلية الفلسطينية استعداداً إلجراء االنتخابات التشريعية        
 بعدم تجديد الهدنـة،     هاالرجوب بحث األوضاع الداخلية بعد فوز حماس بغالبية مقاعد المجالس البلدية، وتلويح           

 طلب من القاهرة أن تمارس ضـغطاً        هوكشفت أن .  حال مهاجمة إسرائيل إليران    وكذلك تهديدها بشن حرب في    
  .على حماس لتهدئة األوضاع

  19/12/2005الحياة 
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   المؤقتةالحدودالسلطة الفلسطينية ترفض فكرة  .5
 السبت إن السلطة ترفض فكرة الحدود المؤقتة أو الحلول طويلة االمـد لحـل       ,قال صائب عريقات  : ألفت حداد 

وجدد التأكيد على ان المحاوالت االسرائيلية إلسقاط القدس وإسقاط قضية الالجئين وضم المستوطنات              .النزاع
والمياه وترسيم الحدود بشكل أحادي الجانب وباالمالءات وضم مناطق األغوار لن تخلق حقا ولن تنشئ التزاماً                

  .من قبل السلطة
  17/12/2005 48عرب 

  
  في االنتخاباتفتح تدعم كتلتيها المتنافستين  .6

ـ أك إلى ت  :رام اهللا والوكاالت   من   19/12/2005البيان   مراسل   محمد إبراهيم أشار    ان  ,د مـصادر فلـسطينية    ي
جاءت نتيجة االنقسام في الحركـة،       الضغوط التي يمارسها بعض قياديي فتح على ابومازن لتأجيل االنتخابات،         

تأجيـل  الطالب عـزام االحمـد ب   فمن جهته .تخاباتمشيرة إلى أن هذا يعزز الشعور في اوساطها بخسارة االن       
بسبب العقدة المستعصية التي تواجه عملية السالم مع اسرائيل وحالة الفوضى التي تسببها الحركـة واالنقـسام         

ونقلـت صـحيفة    . على ابومازن أن يرتب أموره الداخلية قبل اجراء االنتخابات        ,  قائال وأضاف. بين صفوفها 
لم نقاتل أربعين سنة كي نمنح حماس الحكم على طبـق            :صادر رفيعة في فتح قولها    يديعوت احرونوت عن م   

وأضافت ان المصادر هددت بتفجيـر       . من فضة، مشيرة إلى انه ال خيار للحركة غير التكتل ومنع االنتخابات           
علن أنه ملتـزم    مكتب ابومازن أ  إال أن   . االنتخابات اذا تبين أن فتح فشلت في تنظيم بيتها الداخلي وجمع قواها           

  .بإجراء االنتخابات في موعدها من دون تأخير
أن ما  من   عبد العزيز شاهين     هكد أ ا إلى م  :رام اهللا  من 19/12/2005 القدس العربي     مراسل وليد عوض ولفت  

 اللجنة المركزيـة    ىيحدث داخل فتح يمكن وضعه في دائرة االجتهاد وان المشكلة تكمن في القراءة الخاطئة لد              
 أبناء فتح   ىوأوضح بأن عباس شكل القائمة عبر قرارات فردية مما تسبب بانطباع لد            .تخلفة عن الواقع  ألنها م 

  .بأنهم سيبقون رهينة للقرارات الفردية
 التعاون بدالً من التنـافس      ا قررت ةالنتخابات التشريعي لكتلتا فتح   أن  : رام اهللا  من   19/12/2005الحياة   ونشرت

ووجـد قـادة     .األكبر في هذه االنتخابات وهو حماس وعدم تبادل االنتقـادات         وتوجيه حملتهما ضد خصمهما     
 المتصارعون  أنفسهم أمام تهديد كبير ومباشر من حماس التي ألحقت بحركتهم هزيمة قاسية في الجولة                 الحركة

في اعادة  نهم بحثوا   أوقال ممثلون عن الكتلتين     . بحث عن مخرج  للالرابعة من االنتخابات البلدية، ما اضطرهم       
كالنـا  :  غنـيم  أحمدوقال. توحيد كتلتيهم، لكنهم اصطدموا برأي قانوني يقول بعدم جواز توحيد الكتل المسجلة     

غيـر  .  سنتوحد مجددا تحت قبة البرلمان     هاينتمي الى فتح، وال سبيل أمامنا سوى التعاون في االنتخابات، وبعد          
لفلسطيني بدأ يظهر تذمره من فتح والصراعات بين قادتها         أن اتفاق الكتلتين ليس مضمون النتائج الن الشارع ا        

  . ومجموعاتها العسكرية
 فتح لن يضعف    ,تبني الالئحتين ان   ل قدروة فارس  و ق :وكاالتنقال عن    19/12/2005 الغد األردنية    وأضافت

  .بل سيوحد جهودها من اجل التغلب على حماس بطريقة ديمقراطية
 , مصادر رسمية في فـتح     هقالتإلى ما   :  رام اهللا  من 19/12/2005لجديدة   الحياة ا   مراسل منتصر حمدان ونوه  

ان محمود عباس قرر اعتماد قائمتين يتزعم كل واحدة منهما أسير، وذلك لتمثيـل الحركـة فـي االنتخابـات                
 قائمـة   علـى رأس  مـروان البرغـوثي   فيما يبقى , حركة األسير ابو علي يطا    الالتشريعية، حيث يتزعم قائمة     

 ان البرغوثي يرغب في ان يدرج على الالئحة الرسمية للحركـة سـتة او               ,فلسطيني وقال مسؤول    .بلالمستق
سبعة أسماء من مرشحي قائمة المستقبل وحتى اآلن تمت الموافقة على ثالثة اسماء لكن األمر سيكون صـعبا                  

حركـة  ل الثـوري ل   على صعيد آخر، علم من مصادر رسمية مطلعة ان كوادر في المجلس            و .بالنسبة لآلخرين 
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بصدد تشكيل لوبي ضاغط داخل المجلس يسعى للحفاظ على وحدة الحركة والتمسك بالثوابت الوطنية والحفاظ               
  .عليها
د أسرى فتح في سجن النقب أن أعضاء اللجنة         يأكت: نابلسمن   19/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

م ورغباتهم ونزعاتهم مما يتطلب التوحـد فـي قائمـٍة مـن             المركزية أو المجلس الثوري ال يمثلون إال أنفسه       
وطالبت الحركة األسيرة فاروق القدومي بأن       .القائمتين التي تم تشكيلها لخوض االنتخابات التشريعية باسم فتح        

 إلى أنه سيحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج         لألسرى ونوه بيان  .يخرج عن صمته لحسم هذه المهزلة التاريخية      
  .تخابات التشريعية لقيادة الحركةاالن
  

    حماس تعلن رغبتها االنضمام للحكومة الفلسطينية .7
 مهتمة باالنضمام إلى الحكومة بعد االنتخابـات، وأضـاف إن   حماسإن : قال سعيد صيام: رائد محمد ـ  غزة

 مهتمة  هاإن: وقال. دالحركة تعتقد أن الدخول إلى الحكومة سيساعدها في تنفيذ برنامجها اإلصالحي وإنهاء الفسا            
باإلمساك ببعض فروع األمن الفلسطيني، التي وصفها بأنها إحدى بؤر الفساد، وهدف في برنـامج اإلصـالح                 

  .للحركة
  19/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الشعبية تحذر من مخاطر تأجيل االنتخاباتالجبهة : غزة .8

االنتخابات التشريعية، بحجـة وجـود خالفـات        حذّر جميل المجدالوي، من مغبة تأجيل        :كتب عيسى سعد اهللا   
تأجيل سيزيد من عمق الخالفات الفلسطينية الداخلية، وستتـسع حالـة االحتقـان             الفلسطينية داخلية، مؤكداً أن     

 إن الجبهة الشعبية قررت خوض االنتخابـات     ,وقال .وستصل األمور واألوضاع الداخلية إلى مستويات خطيرة      
  .لمقاومة بشكل ال يقبل التأويلالتشريعية كي تؤكد خيار ا

  19/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  في االنتخابات المحلية% 50,5حماس تؤكد أنها حصلت على  .9
ـ أكت: نـابلس  من   رومل شحرور السويطي   عن مراسلها    19/12/2005 الحياة الجديدة    نشرت د حمـاس أن    ي

 الدوائر االنتخابية التي جرت فيهـا       من نسبة مجموع أصوات الناخبين في جميع      % 50,5قوائمها حصلت على    
 إلى أن حركته حسمت باألغلبية العديد من         ياسر منصور  أشار و .االنتخابات البلدية والمحلية في الضفة والقطاع     

  .المجالس البلدية األخرى في األرياف
انها تجري حالياً مفاوضـات مـع       من   حماس   هأوضحت ما   :غزة من   19/12/2005 الشرق األوسط    وأضافت

  . ختلف القوى األخرى، لتشكيل مجالس ائتالفية في العديد من الدوائر االنتخابيةم
  

  حماس ستطلق فضائية بعد االنتخابات .10
. كشف إسماعيل هنية، ان حركته تخطط إلطالق فضائية خاصة بها، بعد اجراء االنتخابـات التـشريعية           : غزة
ل الشكاوى التي يتقـدم بهـا الجمهـور الفلـسطيني        الستقبا , ستعمل ايضاً على تدشين ديوان للمظالم      هاقال إن و

  . ومعالجتها
  19/12/2005الشرق األوسط 
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  العثور على جثة ناشط فلسطيني في غزة .11

افاد مصدر طبي فلسطيني ان طواقم االسعاف الفلسطينية عثرت صباح امس على جثة ناشط فلـسطيني                : غزة
واشار مصدر محلي الى ان الناشط مـن         .ل اشتباك مسلح  قتل الليلة قبل الماضية بنيران الجيش االسرائيلي خال       

شهداء االقصى، مؤكدا ان مقاتلين من كتائب االقصى ولجان المقاومة الشعبية وسـرايا القـدس                اعضاء كتائب 
  .نفذوا هجوما مشتركا الليلة الماضية على موقع عسكري اسرائيلي شمال قطاع غزة

  19/12/2005الشرق األوسط 
  

  القضاء اللبنانيامامنين مستعد للمثول ابو العيسلطان  .12
 سلطان أبو العينين هأعلن ما :  يو بي آي-صور ـ مخيم الرشيدية  من  19/12/2005 القدس العربـي  نشرت

 سنوات بتـأليف    7 استعداد للمثول أمام القضاء اللبناني للمحاكمة في التهمة التي وجهت إليه قبل              ىامس انه عل  
وقال أمام وفد طالبي من مختلف االحزاب اللبنانية ان منظمة التحرير ممثل             .الحعصابة مسلحة واالتجار بالس   

شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وقد اعترف بها لبنان واني امثل هذه المنظمة وعلي اسـتعداد للمثـول أمـام                   
 .القضاء ساعة ما يشاء كي اثبت براءتي من هذه التهم

 قضائية وقد اتخذت في وقت كانت فيه سورية ما زالت في لبنان             وأضاف ان التهم الموجهة إليه سياسية وليست      
ان من يدعونا الي تسليم الـسالح       وقال  . وبعد مقابلتي للبطريرك صفير وعدد من المسؤولين اللبنانيين مباشرة        

. وتابع اننا لن نتخلي عن السالح ألنه ورقة سياسية غالية ولن يحصل ذلك دون ثمن سياسـي                ،  يدعونا للتوطين 
 .اف ان الفلسطينيين لن يكونوا عصا في يد احد اإلطراف في لبنان ولن يكونوا أعداء ألحدوأض

كشف عن حوارات ومحاوالت إلصدار عفو عنه، لكن رفض ذلـك            أنه   19/12/2005 البلد اللبنانية    وأشارت
نظمـة التحريـر    وسيرفض دائماً مشيراً الى ان التهمة الموجهة متناقضة مع مبدأ اعتراف الدولة اللبنانيـة بم              

  .الفلسطينية
  

  صيدا في بلدية  تقيم معرضاحماس .13
 ، بالوقاحـة إياهأدان ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان التدخل االميركي في الشؤون الفلسطينية واصفا       

حركة في قاعة بلدية صيدا لمناسـبة       الكالم حمدان جاء خالل افتتاح معرض االنطالقة واالنتصار الذي تنظمه           
ممثـل  ورئيس بلدية صيدا البـزري،      وسليم الحص،   . دشارك في المعرض    . رى الثامنة عشرة النطالقتها   الذك

حرصت حماس على وضـع علـم       وقد  . ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية     و سعد   أسامةالنائب  
حمـدان  اسرائيلي عند مدخل قاعة المعرض في بلدية صيدا حيث داس عليـه الـرئيس الحـص والبـزري و                  

لفت االنتباه مشاركة وفد من حركة فتح وفصائل منظمة التحريـر اضـافة الـى                و .والمشاركون في المعرض  
  . حضور كثيف لتحالف القوى الفلسطينية

  19/12/2005البلد اللبنانية 
  

   مرضى واعتقاالت فى جنين 4شهداء بينهم خمسة  .14
 غارات جوية،   9دوانها على قطاع غزة، وشنت      الطائرات اإلسرائيلية كثفت ع   أن   19/12/2005 البيان   ذكرت

استهدفت مواقع، زعم االحتالل ان مقاومين يستخدمونها الطالق صواريخ على إسرائيل، فى وقت شنت القوات               
 من المرضى الفلسطينيين جراء تـأثرهم بأصـوات         4االسرائيلية حملة اعتقاالت فى جنين ونابلس، فيما توفي         

ت مصادر فلسطينية ان أربعة فلسطينيين جرحوا في تسع غارات على االقـل مـن               وقال . الغارات اإلسرائيلية 



 

 8

واستهدفت الغارات أيضاً جسورا رئيـسية فـي   . بينهم ثالثة من رجال الشرطة وطفل اصيب في وجهه بشظية    
ونفذت طائرات حربية اسرائيلية ايضا غـارات       . شمال القطاع مما ادى الى قطع الطرق امام االف من الناس          

  . ية على مدينة غزةوهم
مصادر طبية فلسطينية انه تم العثور علـى        عن  : الفت حداد من مراسلته    18/12/2005 48 عرب   د موقع أفاو

 . جثة شهيد فلسطيني كان قد استشهد خالل اشتباكات بين مسلحين فلسطيين وقوات االحتالل شمال قطاع غـزة                
الحتالل نيرانها الرشاشة تجاه مجموعة من المقاومين       وقالت المصادر إن الشاب استشهد عندما فتحت دبابات ا        

واضافت المصادر ان الطرف االسرائيلي ابلغ الطرف الفلسطيني بوجود شـهيد فـي              .الفلسطينيين شمال غزة  
منطقة النوام القريبة من بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، موضحة انه تم ارسال سيارات االسعاف الى المنطقة                  

  .لنقل جثة الشهيد
  

  فتح معبر قلنديا أمام حملة هويات الضفة غداً .15
قالت مصادر اسرائيلية مطلعة ان من المتوقع اعادة فتح معبر قلنديا امام الفلسطينيين من حملة هويات الـضفة                  
الغربية يوم غد الثالثاء بعد ان تم فتحه منذ اكثر من اسبوع لحاملي هويات القدس الشرقية بعد اغالقه اثر طعن                    

ستتـضح   غدا: مصدر ان هذا االمر غير مؤكد حتى االن، وأضاف        الوقال   .رائيلي وقتله على الحاجز   جندي اس 
  .الصورة بشكلها النهائي بهذا الشأن من خالل اتخاذ قرار من قبل الجهات االسرائيلية المسؤولة

  19/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  مؤتمر حق العودة الثالث يعقد في تل أبيب .16
قررت ادارة المؤتمر الثاني لحق العودة لالجئين الفلسطينيين الذي اختـتم اعمالـه             : م جرايسي  برهو ،الناصرة

وخصص المؤتمر امس لزيارة بعض القرى الفلسطينية المدمرة في منطقة الجليـل،             . امس في مدينة الناصرة   
طـرح األبعـاد    وتمحورت المداخالت التي قدمت في المؤتمر والنقاشات حول ضرورة استنهاض الـذاكرة، و            

ورفض المؤتمر المشاريع التصفوية لحق العودة مهما        .اإلنسانية والقانونية والشعبية والسياسية لقضية الالجئين     
كما حذر المنظمون من حملة اسرائيل النتزاع اعتراف دولي وعربي وفلسطيني بهـا كدولـة               . كان مصدرها 

  .يهودية باسقاطات ذلك على حق العودة
  19/12/2005الغد األردنية 

  
   الخليل فيفرض حظر التجول في البلدة القديمةياالحتالل  .17

فرضت قوات االحتالل أمس، حظر تجول في البلدة القديمة من الخليل واالحياء المحيطة، وذلـك فـي اطـار                   
ن مجموعـات مـن     أ فيما قالت عائالت تقيم في محيط مستوطنة كريـات اربـع             ،استعدادات لتشييع مستوطن  

  .جمت عدداً من المنازلالمستوطنين ها
  19/12/2005األيام الفلسطينية 

  
   العثور على سيارة مفخخة في مستشفى بنابلس .18

 افاد مصدر امني فلسطيني امس انه تم اجالء عشرات المرضى الفلسطينيين بشكل عاجل من               : ب‚ ف‚ا،  نابلس
انه تم العثور علـى الـسيارة       وقال شهود   ‚ مستشفى كبير في نابلس بعد العثور في المكان على سيارة مفخخة          

واضافوا ان اجهزة االمـن الفلـسطينية فككـت         ‚  حيث كانت متوقفة منذ ثالثة ايام      ادييداخل مجمع مستشفى رف   
  . العبوة المخبأة في السيارة بعد ان اغلقت المنافذ المؤدية الى المستشفى

 19/12/2005الوطن القطرية 
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   شبكة مياه تجمعا سكانيا في الضفة الغربية بالتسعون  .19

 تجمعا سكانيا في شمال الضفة الغربية ال تملك شبكة ميـاه            94أعلن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني أن       
وفيما يتعلق بمـصدر ميـاه الـشبكة الرئيـسي           . تجمعا في المنطقة ذاتها ال يوجد فيها شبكة كهرباء         24وان  

نياً من شمال الضفة تحصل على المياه مـن خـالل            تجمعاً سكا  27للتجمعات المتصلة بالشبكة العامة، قال ان       
  . تجمعاً على المياه من خالل شركة ميكوروت اإلسرائيلية59دائرة مياه الضفة الغربية، فيما يحصل 

  19/12/2005الدستور  
  

  االحتالل منع المتضامنين االجانب من الوصول للمشاركة .20
الثانية امس وصول متضامنين اجانب بعد ان حالـت          منعت قوات االحتالل للمرة      : عبدالستار شريدة ،  طوباس

للمشاركة في مسيرة نظمتها االغاثة الزراعية في منطقـة          دون مشاركتهم االسبوع الماضي في مسيرة مشابهة      
االغوار الشمالية احتجاجا على الوضع المزري الذي يعانيه مزارعو االغوار الشمالية بفعل الحواجز االحتاللية              

  .سان الذي فصل المنطقةوتحديدا حاجز بي
  19/12/2005الحياة الجديدة 

  
   في القدسالبطريركيةمالك وعقارات ألإدارة أزمة  .21

حذرت أوساط وطنية وقانونية في الطائفة العربية األرثوذكسية من النهج الذي يتبعه : محمد أبو خضير، القدس
وكشفت  . وخاصة في مدينة القدسالبطريرك الجديد ثيوفولوس الثالث في إدارة أمالك وعقارات الطائفة

المصادر النقاب أمس عن مالبسات قضية خطيرة أخرى تتعلق بأرض تعرف باسم الشماعة، تم التفريط بحقوق 
البطريركية فيها بشكل مفاجئ بحيث تصب النتيجة في مصلحة الحكومة اإلسرائيلية إذ كانت نتيجة الدعوى 

وقالت المصادر ان البطريرك الجديد تنازل عن قضية .ريركيةالقضائية بشأنها مضمونه ومؤكده لصالح البط
اقامتها البطريركية امام المحكمة المركزية تطالب فيها بتسلم ما يحق لها من تعويض مالي كبير عن ارض 

قضية إن هذه القضية تظهر الوقد عقب أحد المحامين الذين يتابعون  .الشماعة بعد عزل البطريرك ايرينيوس
التي تنتظر البطريركية في الفترة المقبلة إذا استمرت عملية إدارة أمالك وعقارات الطائفة بهذه حجم األزمة 

 .الطريقة 
  19/12/2005القدس الفلسطينية 

  
  أسرى بئر السبع يعانون من االهمال الطبي  .22

النقـل  وتحدث األسرى عن عمليـات       .طالب اسرى سجن بئر السبع بتحسين الشروط الحياتية واالعتقالية لهم         
وقال االسرى ان التفتيشات الفجائية وفي ساعات متأخرة من الليـل            .المستمرة التي تجريها ادارة السجن بحقهم     

واشتكى االسرى من االهمال الطبي خاصة من        .مستمرة في جميع االقسام، ويخلق جواً من البلبلة داخل االقسام         
كما اشتكى االسرى من مشكلة عدم السماح لهـم          .يعانون من االمراض المزمنة وبحاجة الى عمليات جراحية       

كما اشتكى االسرى من المـشاكل التـي        . بادخال المالبس واالغطية الشتوية رغم وجود تصاريح خاصة بذلك        
  .اثناء زيارتهم وما يتعرضون لههم يعانيها اهالي

  19/12/2005األيام الفلسطينية 
  عقطاالإسرائيل ترفض تشغيل الممر اآلمن بين الضفة و .23
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كررت إسرائيل موقفها الرافض لتشغيل الممر اآلمـن بـين          : غزة من 19/12/2005الشرق األوسط   نشرت  
وقال موفاز، خالل جلسة الحكومة صباح امس، ان اسرائيل لن تطبق االتفاق الذي تم التوصـل                . الضفة وغزة 

  . اليه، بشأن الممر اآلمن بسبب عجز السلطة عن فرض األمن
 موفاز قال في تقريـر      أنالقدس آمال شحادة     نقالً عن مراسلتها في    19/12/2005راتية  الخليج اإلما وأضافت  

أمني إن تجربة تسيير القوافل بين غزة والضفة لن تتم إال بعد تأكد إسرائيل، بما ال يدع مجاالً للشك، من أنهـا                      
  . لن تعرض أمن مواطنيها للخطر

از قال ان االنقسام داخل فتح يجعله يخشى من تصاعد          موف أن   القدس من 19/12/2005الغد األردنية   وذكرت  
  )ا ف ب.(العمليات الفلسطينية مما قد يضطر اسرائيل الى تعزيز نظامها االمني

  
  موفاز يجدد تهديداته بتصعيد الهجوم العسكري على غزة .24

جلـسة  جدد موفاز، تهديداته بتصعيد الهجوم العسكري والغارات الجوية على محافظات غـزة، خـالل               : غزة
إن موفاز أكد خالل الجلسة أن هناك       : وقالت مصادر صحافية إسرائيلية    .الحكومة االسرائيلية التي عقدت أمس    

خطة هجومية بدأ الجيش تنفيذها في محافظات غزة، لمنع إطـالق القـذائف الـصاروخية باتجـاه البلـدات                   
 ضد أهداف إسرائيلية، من بينها ست        إنذاراً بوقوع عمليات عسكرية    50وصرح موفاز، بأن هناك      .اإلسرائيلية

  .عمليات خطيرة
  19/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  تعزيز قوة حماس، من شأنه أن يؤديا إلى إلغاء االنتخابات التشريعية : موفاز .25

أعرب موفاز عن اعتقاده بأن تعزيز قوة حماس، واالنشقاق الحاصل في فتح، من شأنهما              :  آمال شحادة  ،القدس
  . ى إلغاء االنتخابات التشريعية الفلسطينية أو إرجائهاأن يؤديا إل

  19/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  جلعاد يدعو الى تسوية اقليمية في القدس  .26
 يرى،جلعاد سار، احد مسؤولي المحادثات السياسية بين اسرائيل والفلـسطينيين حتـى             : امال شحادة  ،الناصرة
من الصعب البحث في حل دائم حول القدس ما يستدعي التوصل           ، انه في الظروف الحالية سيكون       2001مطلع  

وتكون صالحيات المجلـس محـدودة فـي        . الى اقامة مجلس بلدي مشترك، تحت سلطة خاصة وشبه مستقلة         
ويقترح سار االتفاق على تشغيل محاكم تبحث       . مجاالت االمن وفرض القانون والخدمات العامة والبنى التحتية       

 الفلسطينية حول الحل الدائم     -وعلى هذا االساسي عندما تنتهي المحادثات االسرائيلية      . فقطفي الملفات الجنائية    
، يقول جلعاد سار، ستقوم دولة فلسطينية منزوعة السالح الى جانب اسرائيل، على اساس خطوط الرابع مـن                  

 الكتـل   ، مع تغييرات متفق عليها، وفيها تضمن اسرائيل وجـود معظـم المـستوطنين فـي               1967حزيران  
االستيطانية الرئيسية داخل الحدود االسرائيلية وبالمقابل لن يعترف بحق العودة لالجئـين الـى داخـل الخـط                  

  .االخضر على ان يتفق على توطينهم في الدول التي يسكنونها، وفي الدولة الفلسطينية وفي بلدان أخرى
  19/12/2005الرأي األردنية 

  
   كعاصمة إلسرائيل  يصر على التمسك بالقدس موحدةزبير .27

 تمسكه باالبقاء على احتالل القـدس الـشرقية         ، تصريحه لصحافيين من الهند    زنقلت مصادر إسرائيلية عن بير    
إننـا علـى    : زعما انها ستبقى موحدة وأنه يجب المحافظة على القدس موحدة كعاصمة إلسرائيل، وأضـاف             
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وفـي المـستقبل    .  ملتزمة بخارطـة الطريـق      وإسرائيل ال تزال   ،إستعداد بشكل مبدئي للتفاوض على الضفة     
  !!سنواصل المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ولكن عليهم أن يدركوا أنهم يتحملون مسؤولية مستقبلهم

  17/12/2005 48عرب 
  

   األمنية في الضفة األوضاعبيريز يطالب األردن بدور لضبط  .28
 إن األردن قادر علـى      :وقال. ألراضي الفلسطينية طالب بيريز من األردن أن يلعب دورا في ضبط األمن في ا           

  .لعب دور هام لضبط األوضاع األمنية في الضفة الغربية، أسوةً بالدور المصري في غزة
  19/12/2005قدس برس 

  
    فتحستان   والضفة إلى   حماستان    غزة ستتحول إلى:فركش .29

ستخباراتى أنه من الممكـن     الل عرضه الرصد اال   فى جلسة الحكومة خ      فركاش   زعم أهرون زئيف    : بنا  ،القدس
  قطاعالوأدعى وجود احتماالت الن تتحول الضفة و        . فتحستان   والضفة الغربية الى     حماستان   غزة الى  تتحول     أن

    . الى وحدتين جغرافيتين منفردتين  2٠٠6 ة فى العام  
  19/12/2005األيام البحرينية 

  
   حماسز شارون ساهم في فو: بيلين .30

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية نقال عن يوسي بيلين أن شارون ساهم بشكل مباشر في الفوز الـذي حققتـه                   
ونـسبت  . وذلك من خالل تعمده شل السلطة الفلسطينية وعرقلة قدرتها علـى الحكـم             حماس في االنتخابات،  

ية شوكة حماس جاء نتيجـة للـسياسة         إضعاف السلطة الفلسطينية وفتح وتقو     :جيروزاليم بوست إلى بيلين قوله    
 وضع شارون شروطا لم يتم تلبيتها أبدا وكان يعرف أنها ال            :وقال. االسرائيلية خالل السنوات الخمس الماضية    

وأضاف أن الطريقة التي انسحبت     . ونتيجة لذلك، لم يكن لدينا أي حوار مع الجانب اآلخر         . يمكن أن تتحقق أبدا   
وأشار إلى أن إصرار شارون على أن       . ط إلى تقوية موقف حماس مع الفلسطينيين      بها إسرائيل من غزة أدت فق     

ينفذ عملية االنسحاب بنفسه ومن جانب واحد بعث رسالة واضحة أال وهي أن إسرائيل تشك في جدية الجانـب                   
  د ب أ .  الفلسطيني

  19/12/2005البيان 
  

  ! لية فدائيةاعتقال فلسطيني تدعي اسرائيل انه كان في طريقه لتنفيذ عم .31
 -اعتقلت قوات االمن االسرائيلية، صباح اليوم فلسطينيا قرب كيبوتس نير عام، بعد اجتيازه للحدود االسرائيلية              

وادعت اجهزة االمن ان الفلسطيني كان يحمل حزاما ناسفا وكان فـي طريقـه لتنفيـذ     . الفلسطينية في الجنوب  
الفلسطيني انطلق من بيت حانون واجتاز الشريط الحـدودي         وادعت قوات االمن ان      .عملية فدائية في اسرائيل   

واعتبرت مصادر امنية، في تصريحات لموقع يـديعوت        . وتم اعتقاله وتسليمه الى جهاز الشاباك للتحقيق معه       
احرونوت ان اعتقال الفلسطيني والعثور على النفق قرب معبر ايرز، قبـل اسـبوعين، يثبتـان ان الفـصائل                   

  . فزات لمواصلة تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية رغم االنسحاب من غزةالفلسطينية تملك مح
  19/12/2005 48عرب 

  
   لجنة االنتخابات المركزية ميزانيةلجنة المالية البرلمانية تصادق على  .32
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صادقت لجنة المالية البرلمانية اليوم االثنين، على ميزانية لجنة االنتخابـات المركزيـة، تمهيـدا لالنتخابـات                 
 .   مليون شيكل194ويبلغ حجم الميزانية  .لبرلمانيةا

  19/12/2005 48عرب 
  
  
  

  الليكود ينتخب رئيسا له اليوم  .33
 يتوجه المنتسبون إلى الليكود اليوم، إلى صناديق االقتراع، النتخاب رئيس جديد للحزب، تمهيداً :تل أبيب

 العاشرة صباحاً وستنتهي الساعة العاشرة ليالً، وستبدأ عملية التصويت الساعة .لالنتخابات البرلمانية القادمة
وفي حال عدم حصول احد المرشحين على نسبة تفوق أربعين بالمائة من أصوات الناخبين، فإنه ستجرى جولة 

 .ثانية من االنتخابات بعد أسبوع
  19/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

 
   الليكود اليوم تنتخاباا   في   شديداً    يتوقع تنافساً   نتنياهو .34

ال    : ا ف ب   ،  القدس   . المعركة ستكون شديدة التنافس مـع شـالوم         لالذاعة العامة االسرائيلية ان    نتانياهو امس    ق
ونقلت االذاعة عن مصادر مقربة منه رفضت        .  يبقى الليكود حزبا قويا وموحدا       يجب ان    بكل االحوال،    واضاف

   .   لكاديما   فرع   حال فوز شالوم فانه سيحول الليكود الى   اهو قال انه فيمها ان نتانيالكشف عن اس
  19/12/2005األيام البحرينية 

  
  ليكودال على زعامة المنافسةاليمين االسرائيلي يقف وراء نتانياهو في  .35

ليكـود،  المة  دخل اليمين االسرائيلي المتشدد بقوة على خط المعركة الساخنة على زعا          :  أسعد تلحمي  ،الناصرة
داعياي الى التصويت لمصلحة نتانياهو، فيما سرب قريبون من نتانياهو أنباء عن انه سينسلخ عن الحزب فـي                  

ودعا ليبرمان منتـسبي ليكـود الـى التـصويت           .حال خسر المعركة على قيادته ليترأس تحالفا يمينيا متشددا        
 قوميا قويا في مواجهة األخطار الشديدة المتمثلة في         لنتانياهو الوحيد صاحب اآلمال الواقعية ألنه يقود معسكرا       

. ورحب نتانياهو بدعوة ليبرمان، واتهم بشكل غير مباشر شالوم بأنه سيقسم القدس            .شارون واليسار االسرائيلي  
ليكود في حال خسر المعركة، وقال إنه باق، وأن الحديث هو عن اقتراحات تلقاهـا               الونفى نيته االنسالخ عن     

  . ليكود وسائر األحزاب القوميةالحالف بين بوجوب الت
من جهته، رأى شالوم أن تهجم نتانياهو ينم عن شعوره بالحرج والضائقة ازاء االستطالعات األخيرة، مفنـدا                 

القدس هي القلب وهي خارج أي مفاوضات، معربا عن ثقته بأنـه سـيفوز فـي                : القول إنه يدعم تقسيم القدس    
 – الـسياسية وأيـضا الرايـة االجتماعيـة        –ود متجددا، آخر يحمل الراية األمنيـة      االنتخابات اليوم ألقود ليك   

واتهم خصمه باالستجارة من الخسارة باليمين المتطرف لنصرته، معتبرا تدخل األخير في شـؤون       . االقتصادية
  .الحزب سلوكا فظا

  19/12/2005الحياة 
  

   المدنيةالخدمة لتأدية 48اسرائيل تحاول تحفيز فلسطينيي  .36
 قررت الحكومة االسرائيلية امس تقـديم محفـزات ماليـة           :الناصرة من 19/12/2005الغد األردنية   نشرت  

  . الذين يقررون تأدية الخدمة المدنية48وتسهيالت للشبان العرب من فلسطينيي 



 

 13

هذه خطوة ذات معنى من أجل      : موفاز قال معقبا على قرار الحكومة      أن 18/12/2005 48عرب  ذكر موقع   و
في هذا الواقع يـستطيع     : وادعى أيضا . ير معنى الخدمة في اسرائيل التي اجتهدنا من أجلها منذ فترة طويلة           تغي

هذه خدمة يستطيع من خاللها كل مواطن       . كل إسرائيلي أن يخدم في الخدمة التي تالئمه مع الحفاظ على مبادئه           
  . أن يأخذ قسطًا في حاجات الدولة األمنية واالجتماعية

نحن نرفض القرار وربط الحقوق بالواجبات واالفتراء علينا بأسـاليب مثـل الخدمـة              : بشارة قائالً . وعقّب د 
   .نحن وطنيون فلسطينيون... المدنية

  
  عزمي بشارة . يديعوت أحرونوت تحرض ضد د .37

 بشارة على صفحاتها األولى واصفاً المحاضرة التي القاهـا        . نشرت يديعوت أحرونوت خبرا تحريضيا ضد د      
 .ووصفت أقوال بشارة بـأنها حادة قيلت في دولة عـدو          .في معرض الكتاب في بيروت بأنها خطاب الكراهية       

أنه لمن الواضح من عنوان الخبر خطاب الكراهية ووضعه اصـالً علـى             : بشارة على النشر قائالً   . وعقّب د 
  .نشهدهاالصفحة االولى هو بمثابة دعوة اليمين للتحريض في فترة االنتخابات التي 

  .  يعرفون أننا ال ندعو للكراهية إنما للسالم العادلمهذا أسلوب بوليسي وه: وأفاد
  18/12/2005 48عرب 

 
  في العقد األخير   % 50تصاعد نسبة الفقر في إسرائيل الى  .38

ائقة من الشباب االسرائيلي تنازل عن الغذاء نتيجة الض       % 14أظهر تقرير أعدته الدائرة المركزية لإلحصاء أن        
كما تبين من التقريـر أن      . 2003 -1990ورصد التقرير الحال االجتماعية االسرائيلية منذ العام        . االقتصادية

من % 22وأظهر التقرير أيضا أن     . مما يدل على ارتفاع واضح    % 50نسبة الفقر في العقد االخير وصلت إلى        
من أجيال ما فـوق     % 16ما وأظهر التقرير أن     ك. 2003العائالت االسرائيلية واقعة تحت خط الفقر في العام         

% 20واعتبرت نـسبة     .تنازلوا عن شراء الدواء والطعام نتيجة الضائقة المالية       ) غالبيتهم من العرب  (العشرين  
مـن  % 17من العرب نفسها واقعة تحت خط الفقر و       % 19من القادمين أنفسهم من الفقراء فيما أعتبرت نسبة         

  .  ن اليهود العلمانيينم% 11اليهود المتدينين و 
  18/12/2005 48عرب 

 
   القضاءفقراء اسرائيل يلجأون الى  .39

تستعد المحاكم االسرائيلية، فى األسابيع المقبلة، الستقبال سيل من االلتماسات التـي سـيقدمها مئـات                : القدس
 بمبادرة من جمعيـة     وتأتي هذه الحملة   .اإلسرائيليين الذين مست التقليصات الحكومية بحقهم في العيش بكرامة        

وسيعتمد المحامي يوفال البشان في التماساته على اعتراف قضاة المحكمـة العليـا             . اسرائيلية تحمل اسم يديد   
وقال انه سـيثبت    . بكون حق العيش بكرامة حقا دستوريا يحتم على دولة اسرائيل توفير شبكة امان لمواطنيها             

  . ون التقليصات تسببت باضرار بالغة للملتمسينألجهزة القضاء بواسطة تصاريح مشفوعة بالقسم ك
  19/12/2005البيان 

  
   في القاهرة  الشعبيةبوش وبلير وشارون أمام المحكمة  .40

يعقد اتحاد المحامين العرب غدا في القاهرة أولي جلسات المحاكمة الشعبية لكل من بوش، وبليـر، وشـارون                  
المحاكمة لمدة يومين، ويشارك فيهـا عـدد كبيـر مـن            تستمر  . علي ما ارتكبوه من جرائم في حق االنسانية       

ورئيس جمعية الحقوقيين الدولية، وجورج      الشخصيات الدولية العامة، منهم مانديال ومهاتير محمد وعمدة لندن،        
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جاالوي، اضافة الي ممثلين عن االتحادات المهنية العربية، والنقابات، وعدد من المنظمات الحقوقية واالهليـة               
تم محاكمة المتهمين عن اعتدائهم علي وسائل االعالم واالعالميين، والمستـشفيات، ودور العبـادة،              ت .الدولية

  .  وانتهاك حقوق االنسان، والقانون الدولي االنساني
  19/12/2005 الوفد المصرية 

  
  أول شحنة تصديرية فلسطينية تعبر معبر رفح الحدودي  .41

مال وجنوب سيناء امس انه قد عبرت معبر رفح امـس أول            قال مسؤول مصري باالدارة المركزية لجمارك ش      
وقال المسؤول الذي طلـب عـدم    .شحنة تصديرية من المنتجات الفلسطينية في طريقها الى االراضي التونسية         

وصلت الى معبر رفح شحنة فلسطينية الول مرة منذ افتتاح المعبر وهي عبارة عن ثالثة               ''نشر اسمه لرويترز    
  .«الطفال الجاهزة للتركيب في الحدائقاطنان من ألعاب ا

  19/12/2005الدستور  
  

  موظفو بلدية رفح ينظمـون إضرابـاً عـن العمل  .42
نظم العاملون والموظفون في بلدية رفح إضرابا عن العمل، صباح أمس، احتجاجا علـى                :محمد الجمل ،  رفح

تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي لـم       عدم تقاضي رواتبهم، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، من خالل          
وطالب المضربون بمساواتهم بباقي موظفي السلطة الفلـسطينية، الـذين            .يشمل تطبيقه العاملين في البلديات    

  .يتقاضون رواتبهم، دون تأخير
  19/12/2005األيام الفلسطينية 

  
 مليار وثالثمائة مليون دوالر حجم خسائر القطاع الزراعي  .43

أن حجم خسائر القطاع الزراعي منذ بداية انتفاضة األقصى، بلغ حوالي مليار وثالثمائة  لزراعة،أعلن وزير ا
 .مليون دوالر

  18/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  سوالنا جال على معبر رفح واطلع على سير العمل  .44
لفلسطيني واالسرائيلي حول الممر    لفت خافيير سوالنا الى وجود مفاوضات بين الجانبين ا        :  فتحي صباح  -غزة  

اآلمن، مشيرا الى انه سيتم التوصل خالل ايام قليلة مقبلة الى ترتيبات في شأن معبر المنطار وتنقل المواطنين                  
وكان سوالنا ودحالن جاال في معبر رفح الحدودي واطلع على سير العمل فيـه والـدور                 .بين الضفة والقطاع  

وزار سوالنا مقر قيادة الشرطة والتقى مديرها الـذي اطلعـه علـى             .  األوربيون الرقابي الذي يلعبه المراقبون   
السيارات واآلليات التي تبرع بها االتحاد االوروبي، ومن بينها آليات للتعامل مع العبـوات الناسـفة والمـواد                  

  .المتفجرة
  19/12/2005الحياة 

  
  جماعات اإلسالميةبعدم االعتراض على النشاطات السياسية لل تقرير يوصي واشنطن .45

سعى فريق العمل المستقل الذي يرعاه مجلس العالقات الخارجية األميركية في تقريـره األخيـر               : ثريا شاهين 
دعماً للديموقراطية العربية لماذا وكيف؟، إلى اإلجابة عن سؤالين أولهما متعلق بمـا اذا كانـت                : تحت عنوان 

المصالح األميركية، والثاني متعلق بالـسبل التـي يمكـن          سياسة نشر الديموقراطية في الشرق األوسط تخدم        
وتؤكـد مـصادر     .للواليات المتحدة تطبيق سياسة نشر الديموقراطية من خاللها آخذة باالعتبار كّل مصالحها           
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ديبلوماسية مطلعة على التقرير الذي تم تزويد اإلدارة األميركية بتفاصيله، خصوصاً الدوائر المعنية بـصياغة               
 حول الشرق األوسط، انه ينبغي إلدارة جورج بوش تشجيع القادة العرب على تطوير سبل اصالحية                القرارات

ويطالب التقرير الواليـات المتحـدة بالحفـاظ علـى التزامهـا             .تلبي مطالب المواطنين بالتغيير داخل بلدانهم     
شنطن في المنطقة، ويساعدها    الديبلوماسي حيال السالم في الشرق األوسط، معتبراً ان األمر مرتبط بصدقية وا           

في تبديد الشكوك العربية بنواياها حيالها وال سيما ضرورة الحرص على العمل اللتزام الفلسطينيين واسـرائيل                
كما يطالب التقرير واشنطن بعدم القبول باألسباب التي يقدمها بعض القادة العرب حول              .خارطة الطريق للسالم  

ال يمكن ان يتم قبل تسوية الموضوع الفلسطيني، وعدم قبول موقف اسـرائيل             ان إحراز تقدم في الديموقراطية      
ويؤكـد ان   . الذي يشدد على عدم استئناف عملية السالم قبل ان تصبح السلطة الفلسطينية ديموقراطية بالكامل             

  .اتهماعلى صانعي السياسات ان يقروا بأن حماس وحزب اهللا يشاركان في النشاطات الديموقراطية في مجتمع
  19/12/2005المستقبل اللبنانية 

  
  لالجتماعات مع السلطة في القدس وإعادة فتح المؤسسات : التقرير األوروبي .46

الحلقة الثانية واالخيرة من هذا التقرير الذي لم ير النور، نتيجة للـضغوط  » الشرق األوسط«: لندن ـ القاهرة 
 االثنين الماضي عدم تبني التقرير او حتى الموافقـة علـى            االسرائيلية واالميركية، قرر االتحاد االوروبي يوم     

  :نشره
وال تـصدر   . ـ تضع السلطات اإلسرائيلية قيودا شديدة على بناء مساكن فلسطينية فـي القـدس الـشرقية               17

وتصدر البلدية مثل هذه الخطط     . »خطط رئيسية «السلطات اإلسرائيلية تصاديق بناء إال في مناطق تعتبر ضمن          
فلسطينيون وحدهم هم الذين يتوقـع مـنهم       (صصة للتنمية االستيطانية لكن ليس للمناطق الفلسطينية        لمناطق مخ 

لذلك يحصل الفلسطينيون كل عام على أقل من        ). رسم خططهم بتكاليف باهظة ال يستطيعون في الغالب تحملها        
وقت نفسه فإن القواعد التي     وفي ال . وحتى هذه التصاديق تتطلب أن ينتظروها لعدة سنوات       . مائة تصديق للبناء  

تتطلب من الفلسطينيين الذين يتمتعون باإلقامة في القدس وأن يسكنوا فيها أو ان يخـاطروا بفقـدان وضـعهم                   
كمواطنين فيها، أجبرت آالف الفلسطينيين الذين يعيشون هذا الوضع على االنتقال مناطق أخرى فـي الـضفة                 

وكنتيجـة لـذلك فـإن معظـم المـساكن      . جديدة على اإلسكانالغربية إلى القدس الشرقية ما أضاف ضغوطا     
بالنسبة للسلطات اإلسرائيلية   » غير شرعية «الفلسطينية الجديدة قد بنيت بدون تراخيص بناء، وبالتالي اعتبرت          

إن ). مع انه ووفقا التفاقية جنيف الرابعة ال يجوز للسلطات المحتلة تطبيق تشريعاتها على المناطق المحتلـة               (
أرضـا متاحـة    ) لكنها مملوكة للفلـسطينيين   (د وعمليات اإلزالة للمساكن جعلت األراضي غير المستغلة         القيو

  .للمستوطنين الجدد أو امتدادات للمستوطنات الموجودة
في القدس الشرقية مما يمثل زيـادة كبيـرة   ) معظمها مبان سكنية( مبنى   152 تمت إزالة    2004ـ في عام    18

 9 أزيلت   2000 مبنى وفي عام     32 أزيل   2002 مبنى، في    38 أزيل   2003في عام    (مقارنة بالسنوات السابقة  
وبعـد تحريـات    .  منزال من حي سـلوان     88 تكشفت نية بلدية القدس باالتجاه إلزالة        2005في مايو   ). مبان

ستقبل سلوان ال يزال مجهوال إذ أن أوامر اإلزالة مـا           صحافية وضغوط عالمية جمدت عمليات اإلزالة لكن م       
وفي الوقت نفسه تتواصل في مناطق أخرى في األحياء الفلـسطينية عمليـات إزالـة المـساكن            . زالت سارية 

 7بما في ذلـك مبنـى مـن         ( مبنى   52ووفقا للجنة اإلسرائيلية لمناهضة إزالة المساكن فإن        . بصورة منتظمة 
إما ميزانيـة البلديـة   .  قد تمت إزالتها في القدس الشرقية حتى اآلن خالل هذا العام    ) محطات وقود  8طوابق و   

ما ( ماليين شيكل إسرائيلي     4فقد بلغت   ) اذار الماضي / التي تمت إجازتها في مارس      (الخاصة بإزالة المساكن    
ن هـذه الميزانيـة     وتقدر مـصادرنا أ   . وهو رقم أعلى قليال من ميزانية العام السابق       )  ألف يورو  800يعادل  

وفي الحاالت التي ال تستطيع فيها البلدية تنفيذ واجبها بإزالـة           .  مبنى 170 و   150ستسمح للبلدية بإزالة ما بين      
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فإن وزارة الداخلية تستطيع أن تتولى      ) بسبب االفتقار لإلرادة أو بسبب معوقات الميزانية      (المباني غير الشرعية    
إن إزالة المساكن يعتبر عمـال غيـر   ). 2005 ـ إلى اآلن ـ في عام   6 و2004 في عام 14(إزالة المباني 

لكنه يتعلق أكثر بالتوسع فـي      (وهو ال يفيد في أي غرض أمني        ) انظر أعاله (مشروع في ظل القانون الدولي      
ويواصل الفلـسطينيون  . وله آثار تدميرية على الصعيد اإلنساني كما أنه يؤجج المرارات والتطرف      ) االستيطان

ناء على نحو غير شرعي ألنه ال يوجد بديل لهم وألن البلدية ووزارة الداخلية معا ال تستطيعان سوى إزالـة      الب
ووصف الفلسطينيون ذلك لنـا     .  ألف مسكن  12الموجودة التي يبلغ عددها     » غير المشروعة «جزء من المنازل    

  .»لوتري«بأنه بمثابة 
فـي  (ية زرقاء أعطتهم الحق في أن يعيشوا في إسـرائيل           ـ يملك بعض الفلسطينيين بطاقات هوية إسرائيل      19

لكن ال يحق لهم التصويت في االنتخابات اإلسرائيلية أو أن يحملـوا جـواز سـفر                ) الواقع، في القدس الشرقية   
يعتبر تجديد هذه البطاقة الزرقاء عملية طويلة ومذلة تجري كل عام في مكتب القدس الشرقية التابع                 . إسرائيليا
ويملك الباقون هويات خضراء للضفة الغربية أو برتقالية اللون لقطاع غزة ويجب            . لداخلية اإلسرائيلية لوزارة ا 

وحتى بالنسبة ألولئك المقيمين في الـضفة       . عليهم أن يطلبوا تصريحا يسمح لهم بموجبه دخول القدس الشرقية         
جديد هذه التصاريح كل ثالثـة أشـهر        الغربية أو قطاع غزة الذين يعملون بانتظام في القدس الشرقية عليهم ت           

وهي تعني أن هـؤالء الـذين يحملـون    » مركز الحياة« طبقت إسرائيل سياسة 1999 ـ  1998وخالل عام 
. في رام اهللا، تسحب منهم بطاقاتهم     : بطاقات زرقاء إذا وجدوا يعيشون أو يعملون خارج القدس الشرقية، مثال            

قاء سريعا وعادت أدراجها إلى القدس الشرقية، إن إقامات مئـات           لذلك تحركت موجة من حملة البطاقات الزر      
إن تجديد تطبيـق هـذه      . الفلسطينيين الذين عاشوا ألوقات طويلة خارج إسرائيل سحبت وهي سياسة مستمرة          

وأعلنت . حملة البطاقات الزرقاء إلى المدينة    » هجرة«القاعدة وبناء الجدار حول القدس قادا إلى موجة ثانية من           
وهذا األمر يثير قلقا متزايدا     . ائيل أيضا أنها تخطط إلصدار بطاقات هوية بايومترية يمكن قراءة محتوياتها          إسر

بين الفلسطينيين ألنها ستمكن إسرائيل من فحص ما إذا كان حملة بطاقات الهوية الزرقاء يعيشون ويعملون في                 
  .المدينة وإذا لم يكونوا كذلك تستطيع أن تطرد الكثير منهم

ــ تخفـيض عـدد الـسكان     ) الـسكاني ( ـ إن الدافع الرئيسي إلسرائيل هو بالتأكيد العامل الديمغرافي  20
الفلسطينيين في القدس بينما تصعد جهود رفع عدد اليهود اإلسرائيليين الذين يعيشون فـي المدينـة ـ شـرقا     

نيين من سكان القـدس فـي       إن الخطة الرئيسية للقدس ذات هدف واضح هو الحفاظ على نسبة الفلسطي           . وغربا
لكن هذه السياسة ذات نتائج إنسانية مضرة للغاية، فاألزواج الـذين يملـك أحـدهم       . من المجموع % 30حدود  

إسرائيل تسمح بتحويل البطاقـات الزرقـاء       (بطاقة زرقاء وآخر بطاقة خضراء سيجبرون على مغادرة القدس          
إن الفلسطينيين الـذين يحملـون      ). لى مستوى الممارسة  لألزواج واألطفال، نظريا، لكن نادرا ما يحدث ذلك ع        

بطاقات إسرائيلية يعيشون سلفا في حالة هوية هالمية ـ فهم ليسوا إسرائيليين عربـا أو مـرتبطين بالـسلطة     
إن فـصل   .  وهذه اإلجراءات ال يمكن أن تقود إال إلى المزيد من التدهور في وضـعهم              –الوطنية الفلسطينية   
بقية الضفة الغربية يضر ضررا بليغا بالمنطقتين اقتصاديا، كما أن تدفق حـاملي البطاقـة               القدس الشرقية عن    

  .الزرقاء العائدين يؤجج أزمة السكن فتتصاعد كثيرا أسعار العقارات واإليجارات
كما ). أنظر أعاله( ـ بلدية القدس مسؤولة عن أغلب عمليات إزالة المساكن التي نفذت في القدس الشرقية  21
وتزعم اللجنـة اإلسـرائيلية     . هم في الركود االقتصادي واالجتماعي في القدس الشرقية من خالل سياساتها          تسا

من ضرائب البلدية فإنها فـي المقابـل         % 33لمناهضة عملية إزالة المساكن أنه بينما يساهم الفلسطينيون بـ          
رقام الدقيقة لكن التمييز في اإلنفـاق       إن من الصعب الوصول إلى األ     . فقط من ميزانيتها في احيائهم     % 8تنفق  

وتتميز المناطق الفلسطينية في المدينة بسوء الطرق وقلة النظافة أو انعدامها وغيـاب الحـدائق               . واضح للعيان 
في القـدس   (ويقف ذلك في تعارض حاد مع المناطق التي يعيش فيها اإلسرائيليون            . العامة التي تتمتع بالعناية   
والتي تساهم  (وحتى األحياء الخاصة باألصوليين اليهود األكثر تطرفا        ) القدس الشرقية الغربية وفي مستوطنات    
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تتلقى عناية من البلدية أفضل كثيـرا ممـا تنالـه المنـاطق             ) بقدر ضعيف للغاية في الضرائب ألسباب عديدة      
.  لممارسات تمييـز   إن تقديم الخدمات في بلدية واحدة، وفقا لالصطالح اإلسرائيلي، يخضع بالتالي          . الفلسطينية

ويعتبر الفلسطينيون ضرائب البلدية كضريبة تتعلق بحقوق إقامتهم أكثر مما هي أموال كي تنفقها البلدية علـى                 
والتمييز فـي تعزيـز سـلطة       ) بالنظر إلى دخول الفلسطينيين المنخفضة كثيرا     (إن الضرائب العالية    . الخدمات

مخالفات الحركة وترك السيارة في أماكن      (العديد من المخالفات    القانون الذي يستهدف الفلسطينيين بغرامات في       
قادت إلى تدهور أكثر فـي االوضـاع        ) الخ  .. غير مخصصة للوقوف وعدم امتالك تصريح باستخدام التلفاز       

االقتصادية للفلسطينيين، وهذا جعل أوضاع الفلسطينيين أكثر سوءا في مجال المحافظة على اإلقامة في المدينة               
 أكثر ضعفا أمام مجموعات المستوطنين أو أمام الفلسطينيين المتعاونين مع السلطات الذين يقدمون لهم               وجعلهم

  .مبالغ كبيرة لبيع ممتلكاتهم أو أراضيهم
ظل فلسطينيو القدس الشرقية تقليديا يمثلـون مركـزا   :  ـ قطع الصلة بين القدس الشرقية والضفة الغربية 22

ية والدينية والثقافية بالنسبة للضفة الغربية حيث يتعامـل الفلـسطينيون كوحـدة             للنشاطات السياسية واالقتصاد  
إن فصل المدينة عن بقية الضفة الغربية يؤثر على االقتصاد ويضعف النـسيج             . اجتماعية واقتصادية متماسكة  

 من القدس    فإن وصول الفلسطينيين   1967ومنذ االحتالل اإلسرائيلي للجزء الشرقي من القدس عام         . االجتماعي
 حظرت الحكومة اإلسرائيلية دخول     1993وخالل عملية أوسلو عام     . للضفة الغربية صار يتعرض لقيود أكثر     

كما قيدت المستوطنات، بطرقها الجانبية، أكثر وأكثر،       . كل الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة بدون تصريح       
  .الوصول إلى القدس وزاد الجدار أكثر من سوء الوضع

تتزايد صعوبة وصول الفلسطينيين من حملة البطاقات الزرقاء خارج الجدار، إلـى  : هديد وضع اإلقامة ـ ت 23
. القدس الشرقية، ما يجبرهم على البحث عن الخدمات التعليمية والصحية والدينية في بقية أنحاء الضفة الغربية               

  .اإلسرائيلية» ياةمركز الح«وهذا يهدد بفقدان حقوقهم في اإلقامة بالقدس وفقا لسياسة 
يواجه سكان الضفة الغربية أيضا صعوبات متزايدة في الوصول إلـى  :  ـ تأثير التعليم والرعاية الصحية 24

وتواجـه المـدارس فـي القـدس        . المراكز الفلسطينية الرئيسية للرعاية الصحية والتعليمية في القدس الشرقية        
ونفس األمر ينطبـق علـى      . خطرا عاجال بإغالق أبوابها   الشرقية التي تعتمد على معلمين من الضفة الغربية         

فباإلضافة للعدد المتناقص من المرضى من الضفة الغربية بسبب مشاكل الوصول فـإن بعـض               . المستشفيات
ووفقـا  . شركات التأمين اإلسرائيلية تطالب بأن تكون للعاملين مؤهالت مهنية إسرائيلية وتـسجيل إسـرائيلي             

من الكوادر الطبية التي تعمل في المستشفيات فـي القـدس            % 68ون القدس فإن نحو     للوزارة الفلسطينية لشؤ  
إن فقدان المرضى والعاملين الطبيين سيتسبب في تـدهور         . الشرقية تسكن خارج حدود البلدية التي تعمل فيها       

  .كبير في عدد ومدى الخدمات التي هي في الغالب غير متاحة في الضفة الغربية
إن المسيحيين والمسلمين الذين يعيشون شرق الجدار يعانون سلفا من قيود :  الحريات الدينية ـ القيود على 25

ويجد سكان الضفة الغربية صعوبة فـي الوصـول إلـى           . تحول دون وصولهم لألماكن المقدسة الخاصة بهم      
ن هو أقـل    وليس هناك م  . المسجد األقصى بسبب النظام الخاص بتصريحات الدخول إلى القدس وبسبب الجدار          

وقد شكا مدير األوقاف، وهي الجهة المسؤولة عـن  .  عاما يسمح له بدخول منطقة المسجد األقصى45سنا من   
إدارة المساجد، على وجه خاص من زيادة اإلجراءات اإلسرائيلية في السيطرة على المنطقة، وتقوم الـشرطة                

 يودون التأكد من حسن سلوك المستوطنين لكن        بدوريات منتظمة في المنطقة منذ عام، ويقول اإلسرائيليون إنهم        
وقد دشن اإلسرائيليون أيضا إجراءات جديدة خالل األسابيع الثالثة         . التأثير هو أن ذلك يخيف من يأتون للعبادة       

وبالتـالي فـإن   . الماضية ـ وضعت كاميرات في كل مدخل، وخارج المسجد األقصى، لكنها تتجه إلى داخله 
إن . وبدأ اإلسرائيليون أيضا في بناء سياج على المباني المحيطة بالمسجد األقصى          . هناك تحكما في كل مدخل    

إن . للمسجد األقصى لهـا تبعاتهـا األمنيـة والـسياسية         ) والتهديد(مخاوف المسلمين في ما يتعلق بالوصول       
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للمسجد يخلق  المتوقعة للمساجد من المجموعات اليهودية وحرمان المسلمين من الوصول المنتظم           » التهديدات«
  .مواجهات ويدفع نحو التطرف الفلسطيني

وكما تم التوضيح .  ـ إن االعتبارات السياسية الواسعة لإلجراءات المذكورة أعاله تتسبب في مخاوف أكبر 26
وبقـدر مـا تتزايـد      . أعاله فإن احتماالت حل الدولتين، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، تتالشـى            

ي القدس الشرقية وحولها بقدر ما يكون صعبا القول من هو الفلسطيني وربط ذلـك ببقيـة                 نشاطات اإلسكان ف  
 وإقامة جدار يعزل المنطقة حول معاليه ادوميم تمثل، بصورة          E1إن النشاطات اإلسرائيلية في     . الضفة الغربية 

لحلول للـصراع   إن سياسات إسرائيل في القدس الشرقية تجعل المقترحات         . خاصة، مخاوف في هذا المضمار    
، وهي مبادرة مجتمع مدني رحب بها االتحاد األوروبي، صعبة          2003التي تم تطويرها في مبادرة جنيف لعام        

  .التحقيق
.  لم تكن مرضية2005 ـ إن الترتيبات لتسيير االنتخابات الرئاسية الفلسطينية في القدس الشرقية في يناير  27

ت في االنتخابات ولم يستطع المرشحون أن يقوموا بحمالتهم بحرية          فقد أغلقت إسرائيل مراكز التسجيل للتصوي     
واوضح تقرير بعثة مراقبة    . في المدينة وأدت القيود الخاصة بعدد مراكز التصويت إلى فوضى يوم االنتخابات           

االنتخابات بقيادة رئيس الوزراء الفرنسي االسبق ميشال روكار، المشاكل، كما وضع التوصـيات مـن أجـل                 
> ) توصـيات .(2006) كانون الثـاني  ( يناير 25نات مستقبال النتخابات البرلمان الفلسطيني المقررة في        التحسي

اصدار تصريحات واضحة من االتحاد االوربي والرباعية الدولية بأن تظـل القـدس             : على المستوى السياسي  
اءات التـي صـممت     موضوعا للتفاوض من الجانبين، وانه يجب على االسرائيليين التراجع عن كـل االجـر             

  .الستباق مثل هذه المفاوضات
ويمكننـا  ). تشرين الثـاني  ( في نوفمبر    GAERCقد نفكر في اصدار بيان يركز على موضوع القدس في           > 

  .ايضا ان نضغط من اجل صدور بيان مشابه من الرباعية الدولية
دس الشرقية وخصوصا الغرفة     من خريطة الطريق تدعو العادة فتح المؤسسات الفلسطينية في الق          1المرحلة  *

إن فتح هذه المؤسسات سيرسل اشارة الى الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي يتعامل مع مخاوفهم بجدية               . التجارية
وقد نضيف دعوة العادة افتتاح هذه المؤسسات فـي البيانـات المـذكورة اعـاله               . وسيتخذ خطوات في ذلك   

  .تاحونستكشف مع الطرفين كيف ومتى يتم هذا االفت
االلتماس من الحكومة االسرائيلية أن توقف التمييز في المعاملة تجاه الفلـسطينيين فـي القـدس الـشرقية،                  *

  .خصوصا في ما يتعلق بتصاريح العمل وازالة المنازل والضرائب واالنفاق
التحـاد  قد ينظر االتحاد االوروبي في تبعات وامكانية استبعاد القدس الشرقية من نشاطات التعـاون بـين ا                *

  .االوربي واسرائيل
تنظيم اجتماعات سياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس الشرقية بما فـي             : على المستوى العملياتي  *

  .ذلك اجتماعات على المستوى الوزاري
تركز على مواضيع مثل فرق الوصول وتـصاريح        ..) بيانات، خطابات، اتصاالت، اجتماعات الخ    (مبادرات  *

  ..تبعات الجدار العازل، الخالبناء و
 يجب تشجيع   2006) كانون الثاني ( يناير   25على ضوء االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي حدد الجرائها         *

كل االطراف على الموافقة على شروط وجوهر التعاون للسماح باجراء انتخابات مرضية في القدس الـشرقية،           
الـسلطة الفلـسطينية تجـري      (ر اتفاقات االنتقالية وخريطة الطريـق       مشيرين الى التزامات االطراف في اطا     
روكـارد  «آخذين في االعتبار التوصيات التي جاءت فـي تقريـر           ). االنتخابات وتساعد اسرائيل في تيسيرها    

  .بتقديم طرف ثالث للمساعدة التقنية وطاقة على المراقبة اذا طلبت وكانت كافية» ايفيوم
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دس التي تنتظر الموافقة عليها يجب أن تخضع لتقييم فني يتبعه قرار لكيفية تقييمها على               ان الخطة الرئيسية للق   *
يجب ترجمتهـا الـى العربيـة    (ان الخطة توجد اآلن فقط باللغة العبرية        . مستوى التطبيق والرأي العام وغيره    

  ).واالنجليزية
 تقديم الخدمات والعـون والتنميـة        أن تزيد المشاريع في القدس الشرقية بالتوازن بين        EC و   MSيجب على   *

ان وجود بيان   . تعتبر مساندة المجتمع امراً مهماً    ). مع االخذ في االعتبار قطاع المراجعة     (والمشاريع السياسية   
  . في القدس الشرقية يعتبر خطوة اولى مفيدةEC و MSمفصل لنشاطات 

ية يمكن لالتحاد االوروبـي اإلقـدام علـى    في ما يتعلق بازالة المساكن لغياب تصاريح بناء في القدس الشرق     *
  .خيارات عديدة

دعم المشاريع القانونية الهادفة لمساعدة الفلسطينيين المهددين بازالة منازلهم واولئك الذين صـاروا ضـحايا               *
  .لمثل هذه الممارسات

  ).يل للمدنعبر مشاريع تخطيط بد(» غير الشرعية«الترويج للمبادرات التي تهدف لمنح الشرعية للمنازل *
  .تيسير حل للحصول على تصاريح بناء*
مشاريع مشتركة لالتحاد االوروبي مع المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في ما يتعلق بالمشورة القانونيـة               *

  .الخاصة بإزالة المساكن
ـ             * ة لالحيـاء   إقامة مشاريع اوروبية خاصة بالتنمية في مجال الخطة الرئيسية لتطوير المدن والمنازل القانوني

  .الفلسطينية في القدس الشرقية
وهذا يشمل العديد من االجراءات السياسية والعملياتية على المدى         .. تسهيل اتاحة الوصول الى القدس الشرقية     *

  .القريب والبعيد
  .مساندة المنظمات المحلية والعالمية في مجال جهودها المعلوماتية في القدس الشرقية*
د االوروبي للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية بما في ذلك النـشاطات الثقافيـة              تطوير مساعدة االتحا  *

  .وتقوية قدرات المجتمع
  17/12/2005الشرق األوسط 

 
  ولكن على طريقة ديغول أم فرانكو؟ ... نحو االنتصار " كديما .47

  امال شحادة
؟ وهل سيكون   )الى األمام ( » كديما«هل سيمضي شارون في نجاحاته قدماً الى األمام، كما سمى حزبه الجديد             

حزبه، فعالً، أكبر األحزاب في اسرائيل وينجح في تشكيل الحكومة المقبلة من موقعه الجديد من دون ليكـود؟                  
وما الذي يضيفه اليه شمعون بيريز، الزعيم التاريخي لحزب العمل، الذي ترك حزبه هو اآلخر وانتقـل الـى                   

  قبلي؟حزب شارون باعتباره االمل المست
في الظروف الحالية التي تعيشها اسرائيل ، كل االحتماالت والمعطيات تؤشر الى نجاح شارون في هدفه البقاء                 
رئيساً ليس فقط للحكومة، بل في تغيير نظام الحكم كله، كما جاء في برنامجه، ليصبح نظاماً رئاسياً وبالتـالي                   

العلم بان نظام الحكم في اسرائيل حالياً هو نظـام          مع  . كي يصبح هو أول رئيس السرائيل بصالحيات رئاسية       
  .أي ان رئيس الحكومة ينتخبه الكنيست، بحسب االكثرية. برلماني

 ليصبح انتخاب رئيس الحكومة مباشراً، مع ضمان صالحيات         1996وبالمناسبة فقد تم تغيير هذه الطريقة عام        
، بادر الـى الغـاء      2001ومة للمرة األولى في سنة      اال ان شارون نفسه ، وفور انتخابه رئيساً للحك        . واسعة له 

اال انـه يـرى اليـوم ان        . هذه الطريقة والعودة الى طريقة االنتخاب البرلماني التي كانت سائدة في الماضي           
مصلحته تقتضي تغيير هذا النظام لكي يتمتع رئيس الحكومة بصالحيات واسعة ويحول دون وضع يصبح فيـه      
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موعة من أعضاء اللجنة المركزية لحزبه او مجموعة نواب غاضبين عليه أو ايـة              هذا الرئيس رهن أمزجة مج    
  .شارون، اذاً، يفصل على مقاسه ووفق رغباته نظام حكم جديداً السرائيل. مجموعة ضغط أخرى

الدسـتور، الوضـع الـسياسي، الوضـع        : وبحسب برنامجه االنتخابي، يخطط شارون النقالب في كل شيء        
وهـؤالء، كـل برصـيده      . وبهذا البرنامج يجذب المزيد والمزيد من المؤيدين      .  وغير ذلك  االقتصادي، التعليم 

انضمامه الى  . شمعون بيريز مثالً، ليس شخصية عادية     . السياسي او تجربته المهنية ، يجذب هو االخر مؤيدين        
 ينتقل وحـده   وهو ال . حزب شارون جاء بمثابة دعم كبير له، على حساب حزب العمل ورئيسه الجديد، بيرتس             

فحسب استطالع رأي فإن انتقال بيرس الى حزب شارون زاد قوته بما يعادل خمسة مقاعد               . الى الحزب الجديد  
وكذلك انضمام افي ديختر، رئيس جهاز االستخبارات العامة السابق الى الحـزب            . اضافية في البرلمان المقبل   

اآلخر األصوات من منطلق ان الجمهور االسرائيلي       الجديد، مع انه ال توجد وراءه جماهير غفيرة، سيجلب هو           
واألمر نفسه ينطبق على شخصيات أخرى انضوت تحت لواء شارون منذ أعالنـه عـن               . يثق بقادته األمنيين  
  .انشاء حزبه الجديد

 فاالنتخابات االسرائيلية طويلة جداً هـذه     . اال ان هذا ال يكفي لتقويم هذا الحزب وتحديد امكاناته وفرص نجاحه           
وخالل فترة كهذه    ). 2006 آذار  مارس     28في  ( فقد بدأت قبل شهر وستستغرق أربعة أشهر اضافية         . المرة

ولكن حتى لو لم تحدث انقالبات فإن هناك مؤثرات عـدة         . يمكن أن تحدث انقالبات كثيرة في الموقف السياسي       
  :النحو اآلتيفي اتجاه سير المعركة االنتخابية االسرائيلية ، يمكن رصد أهمها على 

وهناك احتمال ان يخفت وهج الحزب الجديد عندما تدخل المعركة االنتخابية           . فلكل جديد رهجة  . التآكل:  اوالً -
فقد سبق أن ظهرت قوائم حزبية جديدة في اسرائيل لقيت رواجاً كبيراً فـي البدايـة   . في مراحل عملية مباشرة  

  .و حصلت على نتائج ضعيفة قبل ان تبدأ قوتها في التراجع الى ان انقرضت أ
فإذا فاز بنيامين نتنياهو    . األمر يتوقف على المنافسين اآلخرين، خصوصاً في اليمين واليمين المتطرف         :  ثانياً -

، ستكون المعركة االنتخابية ملتهبة للغاية، وقد تنزل الـى          ) الجاري 19في  (في االنتخابات الداخلية في الليكود      
س من المستبعد ان يحول نتنياهو المعركة الى موضوع الفساد الشخـصي، اذ ان              ولي. مستويات شخصية قاسية  

اما إذا  . شارون وأفراد عائلته متورطون في أكثر من ملف سيفتح واحد منها على االقل في المحاكم االسرائيلية               
يعرفون انه فـي    فالمتنافسون  . فاز وزير الخارجية، سيلفان شالوم، فإن اتجاه المعركة سيتخذ منحى آخر تماماً           

نهاية المطاف سيفتح باب التعاون بين حزب شارون وبين الليكود، خصوصاً اذا فاز فيه شخص آخـر غيـر                   
فهذه تحاول اليوم ان تتحد جميعاً في حزب واحـد،  . واالمر نفسه ينطبق على احزاب اليمين المتطرف      . نتنياهو

ولكن اذا فشلت فستنـشغل بمعظمهـا فـي         . رونفاذا نجحت، سيكون خطابها قوياً ضد شا      . لكنها لم تفلح بعد   
  .المعركة على الصوت اليميني في االنتخابات وستضع شارون في موقع ثانوي من المعركة

فـاذا نفـذت، مـثالً،     . يتوقف األمر أيضاً على التطورات السياسية واالمنية في المعـركة االنتخابية         :  ثالثاً -
س او غـيرهما في االسبوعين األخيرين قبل االنتخابـات، فانهـا           عملية تفجيرية كبرى في تل أبيب أو القـد       

ستؤثر كثيراً جداً في الخـريـطة االنـتـخابـيـة فـي اسرائـيـل لمصلحـة قوى اليمين المتطرف التـي             
  .تستغل كل عملية للتحريض على شارون وحزبه

م وتحاول التخريب علـى شـارون       هناك قوى يهودية في اسرائيل تتمرد على النظام والسلطة والحك         :  رابعاً -
تشجيع العرب مواطني اسرائيل الى الرحيل الى الخـارج         (والتحريض الدموي عليه كأنصار نظرية الترانسفير       

وهؤالء، من الصعب وضع قيود وقوانين عليهم، ومن غير المستبعد ان يحاول            ). وطرد المشاغبين منهم بالقوة   
  .أحدهم اغتياله 

ومن شأن الظروف المحيطة به ان      . رب في العمل السياسي واالنتخابي في اسرائيل      كل ما سبق مبني على تجا     
  .وهناك من يسعى من اآلن الى هذ التغييرات. تقود الى تغيرات كبيرة في الخريطة الحزبية بناء عليها

  19/12/2005الحياة 



 

 21

  
  ثمانية عشر عاماً   .. حماس .48

  محسن صالح
نة عشرة النطالقتها التي تزامنت مع انطالقة االنتفاضة المباركـة فـي            تحتفل حماس هذه األيام بالذكرى الثام     

  .1987ديسمبر كانون األول 
منذ " راشدة"، ألن هذه الحركة ولدت      "سن الرشد "وببلوغها هذه السن، لم تكن حماس بحاجة إلى إعالن بلوغها           

  .البداية
ة اإلخوان المسلمين التي انتـشرت فـي        وليس ذلك مدحاً لهذه الحركة في غير موضعه، فحماس امتداد لجماع          
  .1948فلسطين منذ أكثر من ستين عاماً، وكان لها دورها البارز في حرب 

 وقادت النضال الفلسطيني طوال عقود، خرجـت هـي          1957ومن المفارقات أن حركة فتح، التي أسست سنة         
  .نفسها أساساً من أحضان اإلخوان المسلمين وبالذات من أبناء قطاع غزة

، وسليم الزعنون، ومحمد يوسف النجار، وعبد الفتـاح  )أبو إياد(، وصالح خلف   )أبو جهاد (ان خليل الوزير    وك
. حمود، وكمال عدوان، ويوسف عميرة، وغالب الوزير، وسعيد المزين، وأسعد الصفطاوي، ورفيـق النتـشة              

  .كلهم كانوا أعضاء في جماعة اإلخوان
اً من هذه الجماعة، غير أن فتح اختطت لنفسها بعد ذلك خطاً وطنياً             فضالً عن أن ياسر عرفات نفسه كان مقرب       

  .علمانياً
اإلخوان المسلمون الذين أخذوا يستعيدون حالتهم الشعبية في النصف الثاني من سـبعينيات القـرن العـشرين                 

ون عمـالً   وضعوا المقاومة المسلحة نصب أعينهم، ولكنهم قرروا التريث ريثما يستكملون استعداداتهم ويـشكل            
  ..عسكرياً يستعصي على االستئصال

وكذلك كان ظهور حماس بشكلها الناضج ثمرة طبيعية لجهود طويلة، وتحوالً محسوباً من جماعة متجذرة فـي                 
  .الواقع الفلسطيني

وخالل بضعة شهور استطاعت حماس أن تفرض نفسها، وأن تـصبح ثـاني كبريـات حركـات المقاومـة                   
  .الفلسطينية

ن ظروف المالحقة والمعاناة العاتية والسباحة عكس تيار السلطة وعكـس التوجهـات العربيـة               ورغم كثيٍر م  
  .والدولية، فإنها ازدادت قوة وأصبحت مع حركة فتح كَفَرسي رهان من ناحية الشعبية والسند الجماهيري

لنـاس وهـويتهم    تعود أسباب نجاح حركة حماس إلى قدرتها على تقديم خطاب إسالمي معتدل يالمس عقيدة ا              
الحضارية، وهو خطاب يجد صداه الواسع لدى الجماهير، كما يمكّنها من تجنيد المخلصين المستعدين للتضحية               

  . في سبيل اهللا دفاعاً عن وطنهم وطلباً للجنّة
ومن جهة ثانية تميزت حماس بديناميكية عالية مكنتها من التفاعل والتكيف السريع مع األحـداث والتطـورات                 

  .لفةالمخت
 في معرض حديثه عن حمـاس       –وهو خبير عسكري إسرائيلي مشهور    –وعلى سبيل المثال الحظ زئيف شيف       

إسرائيل تواجه كياناً أيديولوجياً يلتزم بمبادئه مهما كانت الظروف والضغوط قاسية، فكلما نجحـت قـوات                "أن  
  ".األمن في اعتقال عدد من ناشطيها كانت حماس تتعافى وتعود من جديد

لك تمكنت حماس من تقديم واستبدال ثالثة أجيال قيادية ميدانية خالل االنتفاضة األولى، كما تعددت المرات                ولذ
التي أعلنت فيها السلطات اإلسرائيلية الحرب الشاملة على حماس، أو القضاء على كتائب القسام، لكن حمـاس                 

  .ما تلبث أن تقوم من جديد أقوى عوداً وأوسع انتشارا
 من أقسى الضربات التي اشتركت فيها السلطة الفلسطينية بكّل ما لديها من قوة في عملية                1996 وكانت ضربة 

  .لكن حماس تمكنت من استيعاب الضربة واستكمال مسيرتها. أقرب ما تكون إلى االجتثاث
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ا تلبـث   كما أن خسارة حماس لكثير من رموزها السياسيين وقادتها العسكريين كان في العادة ذا تأثير مؤقت م                
ديناميتها العالية أن تتعامل معه وتتجاوزه، كما حدث في استشهاد الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيـز الرنتيـسي                  

ثم إن التضييق على عمل حمـاس فـي   . ومن قبلهما جمال منصور وجمال سليم وإسماعيل أبو شنب، وغيرهم      
حة األردنية، فضالً على أنه فتَح لحماس آفاقاً        األردن وطرد قادتها لم ينعكس سلباً على شعبيتها الواسعة في السا          

  .جديدة في قطر وسوريا وغيرها
ومن جهة ثالثة، تميزت حماس بتماسك داخلي وانضباط تنظيمي مرتفع مقارنة بغيرها من الفصائل وخصوصاً               

  .فاعلة" شورية"فتح، وقد ساعد على ذلك تمتعها ببنية مؤسسية 
ة وقوة مع مختلف التحديات التي تواجهها، وصعب من محاوالت اختراقها أو            وقد مكّنها ذلك من التعامل بفعالي     

  .تفتيتها أو حرفها عن مسارها
لذلك لم يحدث انشقاق في هذه الحركة أو أي انفصال ذي بال من كوادرها طوال الـسنوات الثمـاني عـشرة                     

  . الماضية
اللتصاق بجماهير الشعب الفلسطيني وحمـل  أما السبب الرابع فهو أن حماس تمكنت طوال الفترة الماضية من ا 

همومه وقضاياه، وكانت أكثر الجهات فاعلية في مجاالت العمل الخيري والتكافل االجتماعي، بحيث صـارت               
  .جزءاً من نسيج الشعب الفلسطيني ومكوناته مما جعل من الصعوبة بمكان محاصرتها أو القضاء عليها

اتفـاق أوسـلو    " أوزار" عن السلطة وتبعاتها، وبالتالي لم تتحمـل         ومن ناحية خامسة، فإن حماس نأت بنفسها      
ونتائجه، ولم تتحمل المسؤولية الرسمية إلدارة العمل السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي الفلسطيني مما جعل               

  .اللّوم يقع في حاالت الضعف والتقصير على السلطة وتيار فتح الذي يدعمها
زاز والصفقات المشبوهة التي طالت العديد من شخصيات السلطة، لم تصب أياً مـن              ثم إن روائح الفساد واالبت    

  .رجال حماس التي حافظت على صفحتها البيضاء طوال الفترة الماضية
ثم إن حماس من جهة سادسة برزت في اإلطار العسكري الجهادي بحيث أنها أصبحت في انتفاضة األقـصى                  

، ومن ناحية تحقيق أعلى أعـداد فـي         )وخصوصاً النوعية (نفيذ العمليات   الفصيل الفلسطيني األول من ناحية ت     
  .القتلى والجرحى اإلسرائيليين خصوصاً من خالل تنفيذ أكبر عدد من العمليات االستشهادية

وقد قدمت أعداداً كبيرة من الشهداء وعلى رأسهم قادتها، كما أنها أكبر حركة فلسطينية يعـاني أفرادهـا مـن                    
  . من مؤيديها في األسر3500ن االحتالل اإلسرائيلي حيث يوجد نحو األسر في سجو

جهادية مما أكـسبها احتـرام الـشارع الفلـسطيني والعربـي            " شرعية وريادة "وعلى ذلك فقد حققت حماس      
الذي تقاس به األشياء، ودليالً على المـصداقية        " الترمومتر"واإلسالمي، الذي عادة ما يعتبر المقاومة المسلحة        

  .شروعيةوالم
وقد نجحت حماس في االلتزام بحرمة الدم الفلسطيني وعدم االنجرار إلى حرب أهلية وظّل هذا خطاً أحمـراً،                  
رغم أنها تعرضت لحمالت اعتقال وضرب واسعة من السلطة الفلسطينية وخصوصاً في السنوات التي سـبقت                

  .انتفاضة األقصى
 65اءة استخدامه في اآلونة األخيرة فإن مـسحاً لنحـو           وعلى الرغم من كثرة الحديث عن فوضى السالح وإس        

  .حادثاً في هذا اإلطار خالل السنتين الماضيتين، أظهر أن حماس لم يكن لها عالقة بسوى حادثين اثنين فقط
  .بينما كانت معظم الحوادث األخرى من مسؤولية أطراف محسوبة على السلطة الفلسطينية وعلى حركة فتح

  
ن تنشئ معادلة ثالثية األضالع، فكلما كانت السلطة تقوم بالضغط عليهـا تقـوم حمـاس                وقد حاولت حماس أ   

باالنتقام من الكيان اإلسرائيلي، ال من السلطة، ألنها تعد أن ما تقوم به السلطة إنمـا هـو بـسبب الـضغوط                      
  . احترام الناس–من جهة سابعة–واإلمالءات اإلسرائيلية، وقد أكسب هذا حماس 
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س في المستقبل القريب تحدياً كبيراً إذا ما قررت السلطة نزع سالح الفصائل، حيث قررت حماس                وتواجه حما 
  .عدم تسليم أسلحتها، وسيزداد األمر تعقيداً عندما ترفض حماس تجديد الهدنة وتقرر مواصلة المقاومة المسلحة

ف يمكن أن يفـرض أحـدهما       وهنا ستبرز مرة أخرى إشكالية التوفيق بين مشروعي التسوية والمقاومة، وكي          
برنامجه على اآلخر دون الوقوع في الحرب الداخلية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتعايش مشروعان مختلفان، بل                 

  ومتصادمان متناقضان إلى حد كبير؟ 
وأخيراً، فرغم أن حماس حركة إسالمية ومحسوبة على تيار تقوم معظم األنظمة العربية بمالحقته أو معاداته،                

أنها وضعت في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية في قائمة المنظمات اإلرهابية، فإن حماس تمكنت من               ورغم  
  .تقديم خطاب إعالمي متوازن، وحصرت عملياتها العسكرية على أرض فلسطين فقط

ن االحترام في    العربية، مما أكسبها الكثير م     –ولم يتم جرها إلى أي من المعارك الجانبية أو الخالفات العربية            
  .الشارع العربي وحتى في األوساط الرسمية العربية

صبت النقاط الثماني السابقة في مصلحة قوة حماس وشعبيتها، وهو ما تؤيده االنتخابات الطالبية في الجامعات                
  ). مقعدا34ً مقابل 40(الفلسطينية التي كان آخرها فوز حماس على فتح في جامعة النجاح 

كان مؤشـراً قويـاً     ) وخصوصاً التجمعات الكبيرة  (ابات البلدية وفوز حماس في عدد كبير منها         على أن االنتخ  
على تزايد شعبيتها، وكان دافعاً رئيسياً لقيام قيادة السلطة الفلسطينية بتأجيل االنتخابات الفلسطينية إلـى ينـاير                 

  .2006كانون الثاني 
قوم بها مؤسسات مقربة من السلطة تعطي حماس بـين          وبغض النظر عن مدى مصداقية االستطالعات التي ت       

  .في المعادلة الفلسطينية" رقماً صعباً"، فإن الحقيقة التي ال جدال فيها هي أن حماس أصبحت %35 و20
ومن جهة أخرى، تفرض المرحلة القادمة على حماس اإلجابة عن عدد من األسئلة اإلستراتيجية واتخاذ مواقف                

  .افياً معها مجرد النقد المعارض ألداء السلطةوخيارات صعبة لم يعد ك
، فيجب أن تكون هنـاك تـصورات        "شركاء في القرار  .. شركاء في الدم  "وإذا كانت حماس توافق على شعار       

واضحة حول إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وعملية صناعة القرار، وعملية تحقيق الوحدة الوطنية، والعمل مع               
نامج وطني شامل، وحّل التشابك بين حق المقاومة وبين عملية البناء وبين برنـامج             فتح وباقي الفصائل وفق بر    

  .السلطة
أو قيادة الشعب   " تولّي السلطة "ثم ما هو تصور حماس لو هيئ لها النجاح في االنتخابات التشريعية، أو قُدر لها                

اتها المحلية والعربية والدولية فـي      الفلسطيني؟ وكيف ستدير العالقة مع الكيان اإلسرائيلي؟ وكيف ستدير عالق         
  ظروف معادية أو غير مواتية؟ وكيف ستنزل حماس مشروعها اإلسالمي على أرض الواقع؟

كل هذه األسئلة تفرض على حماس أال يصيبها عجب بما حققته من إنجازات ألن األيام القادمة ستحمل تحديات                  
 اتساع دائرة المؤيدين الذين يريدون منها أن تـنجح          وسوف تتزايد همومها ومسؤولياتها بسبب    . أكبر وأصعب 

فيما فشل فيه اآلخرون، أو بسبب اشتداد حمالت العداء واالستئصال التي سيقوم بها األعداء والخصوم إليقاف                
  .اتساعها وانتشارها

  19/12/2005 الجزيرة نت 
  

  عريضة » جبهة الممانعة«: مشعل .49
 زيارتكم األخيرة الى ايران، والتي تأتي بعد سلـسلة زيـارات            ماذا يعني االعالن عن   :  حسن فحص  –طهران  

  غير معلنة؟
ربما شجعت الظروف االقليمية والدولية     .  كان هذا اختيار االخوة في الجمهورية االسالمية، وهو أمر يسعدنا          -

عراقي ولبنان والشعب ال  » حزب اهللا »على ذلك، بخاصة ان هناك تصعيدا من اعداء االمة ضد ايران وسورية و            
. وال شك في انه في وضع كهذا، فان من مصلحة قوى االمة الصامدة ان تلتقي وان تعلن عن لقائهـا           . والعراق
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هذا أمر طبيعي، ومن حقنا ايضا ان نعبر عن مواقفنا سواء في شكل فردي او جماعي، وان تظهر لقاءاتنا الى                    
فلسطين مرورا بسورية والعراق ولبنـان الـى        العلن، وكلها تعزز جبهة الصمود والممانعة العريضة بدءاً من          

  .ايران، ومعنا ايضا قوى ممانعة في االمة بدرجات مختلفة
  ؟»هالل شيعي«والكالم عن » محور الممانعة«هل يمكن الربط بين *
 بعضهم قد يحلو له ان يصور االمور من زاوية اخرى، واعتقد ان مثل هذا األمر ال يخدمنا كأمة النه يركز                     -

باينات الفكرية والسياسية والعرقية والطائفية، وهي تباينات ال ينكر أحد وجودها، لكنها ليست المعركـة               على الت 
التناقض الجوهري هو مع اعداء االمة، ومع من يحتل فلسطين والعراق ويهدد قوى المقاومة وسورية               . االساس

  .ئيلي الوحيد المسموح به في المنطقةوايران ويريد ان ينتقص من حقوقنا ويصادر دورنا لمصلحة الدور االسرا
  لكن هناك قوى اسالمية تحاول تضخيم الخالفات الثانوية التي تحدثت عنها؟*
من يرى المشهد الكلـي     .  هي مخطئة في ذلك، ويدل ذلك على خلل في االولويات وفي رؤية طبيعة المعركة              -

االعداء لهم دور في احداث هـذ الخلـل،         . يبرؤية استراتيجية يدرك من هو العدو الحقيقي واين الخطر الحقيق         
واحيانا قلة الوعي والجهل تساعدان على ايجاد هذا الخلل، اضافة الى االستجابة الالواعية لـبعض االحـداث                 

قد تحصل اخطاء من هذا الفريق او ذاك، لكن االفضل معالجتها بوعي، وتاريخ االمة يعطينا رصيدا                . الخاطئة
  .ياز للمصالح الكبرى وتجاوز الخالفات الثانويةمهما نعتمد عليه في االنح

أعادت التصريحات االخيرة للرئيس االيراني محمود احمدي نجاد حول الوجود االسرائيلي في المنطقة صوغ              *
  منحى جديد للقوى المعادية لهذا الوجود؟

 في هـذا الظـرف   واعادة طرحه.  هذا الخطاب اعادة انتاج لخطاب معروف عن الثورة االسالمية في ايران           -
تحمل دالالت مهمة، ونرى في ذلك خطوة مهمة تخفي خلفها اصالة وشجاعة وجرأة على قول الحقيقـة، ولـو                   

الرئيس احمدي نجاد لم يتجاوز الحقيقة التي تبدو، ويا لألسـف، ثقيلـة             . صادمت عقول الكثيرين اقليميا ودوليا    
والشعب الفلـسطيني والـشعوب     » حماس»لفلسطينية و ولكن بالنسبة الى فصائل المقاومة ا     . على أسماع كثيرين  

  .العربية، فان هذا الكالم يكتسب شرعية
ابـو  «ونقضها االسرائيليون بعنف، ثم دخلتم في تهدئة ثانيـة مـع            » ابو عمار «دخلتم في التهدئة االولى مع      *

  خلوا في تهدئة ثالثة؟هل يمكن اذا ما فرضت الظروف الداخلية بعد االنتخابات ان تد. ولم يلتزموا بها» مازن
 ال اعتقد ان ذلك وارد الن تجربتي التهدئتين االولى والثانية غير مشجعتين، واسرائيل لم تحترم هذا الموقف                  -

التهدئة االولى كانت بمبادرة فلسطينية من عدد من الفصائل، ولم تكن في ظل توافق عام ورعايـة                 . الفلسطيني
سطيني ورعاية مصرية، ولكن في الحالتين لم تكن التجربة ايجابية، فلم يفرج            اقليمية، اما الثانية فتمت بتوافق فل     

عن االسرى بل زاد عددهم، وتواصل العدوان، والظروف الحالية ال تشجع على الحـديث عـن التهدئـة، وال                   
 فـان   الى ذلـك،  . يجوز عندما تتكلم اسرائيل بلغة التصعيد ان يفرض على الفلسطينيين ان يتكلموا بلغة التهدئة             

العالقة بين السلطة واسرائيل ومشاريع التفاوض والتسوية تشهد جمودا قاتال، واسرائيل لم تتعـاون مـع األخ                 
لكن ذلـك ال يعنـي اننـا        . مثل هذه االجواء ال يشجع على موضوع التهدئة       . الذي رحبت بقدومه  » أبو مازن «

بعدها يدير الشعب الفلسطيني المعركة الدفاعية      التهدئة السابقة تنتهي مع نهاية السنة، و      . سندخل تصعيدا مفتوحا  
ضد االحتالل بأساليبه وبقراره وبتقديراته التي تراعي الظرف والمصلحة العامة الفلسطينية والميدانية، من دون              

  .ان نظل مقيدين بتهدئة ومن دون ان نوهم انفسنا بأن اسرائيل ستحترم التهدئة
  فرضها شروط الداخل؟هل يمكن ان نصل الى تهدئة غير معلنة ت*
المقاومة الشعبية في طبيعتها ليست حالة سـاكنة،        .  هذه ال تسمى تهدئة، بل نضعها في اطار ادارة الصراع          -

وانماطها تتراوح بين التصعيد والتهدئة، والمهم اال نخرج من مربع المقاومـة والـصمود والممانعـة وارادة                 
اومة ونراهن على خيار التفاوض والتسوية الذي اعتبره نوعـاً          التحدي الى خيار نحرم انفسنا فيه من خيار المق        

  .من التسول والتوسل ال يقود الى الحقوق الفلسطينية
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اال . في كالمك ان اسرائيل ال تزال تحتل جزءاً من االراضي الفلسطينية وانها انسحبت مـن غـزة شـكالً                  *
   الفلسطينية؟يتضمن هذا الكالم اعترافا بكيان اسرائيلي على جزء من االراضي

القول ان اسرائيل   .  هي خرجت من غزة، لكن بقي لها تأثير وتتحكم في معبر رفح والمياه االقليمية واالجواء               -
انا اتكلم عن واقع وجود دولة ظالمـة ومحتلـة          . ما تزال تحتل غالبية االرض الفلسطينية ال يعني اعترافا بها         

العبرة هي في ان تعتـرف      . سمها ما شئت  . ظ دولة او كيان   ومعتدية ال اعطيها مشروعية، والقصة ليست بالفا      
بشرعيتها او ال تعترف، وهل تفرط بحقوقك ام ال، وهل تعتبر ان تقادم الزمن يعطي اسرائيل صفة المشروعية                  

ال اعتراف بـشرعية الكيـان      : او تعتبرها دولة محتلة ال شرعية وال بد ان ترحل عن ارضنا؟ ثوابتنا واضحة             
ومن ثوابتنـا التمـسك بخيـار المقاومـة         . ارضنا، وال تنازل عن اي جزء من حقنا وارضنا        الصهيوني على   

باعتباره الطريق االستراتيجي لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق، وهذا النضال هو جزء من االمة وذو عمـق                
  .عربي واسالمي، بخاصة ان معركتنا مع المشروع الصهيوني هي معركة مع المشروع المعادي لالمة

هـل تغيـر   . انتجت اوسلو، وعلى رغم معارضتكم لها دخلتم في نتائجها    » ابو عمار «التسوية التي دخل فيها     *
  موقف الفصائل االسالمية من هذه المرحلة؟

الواقع هو الذي تغيـر، اذ كانـت        . وكثير من قوى المقاومة اعلنت مبكرا موقفها الرافض الوسلو        » حماس «-
لكـن  . ابه واطراف اللعبة وباتت اليوم خلف ظهورنا، ولم تعد هـي المرجعيـة            اوسلو اطارا يحتكم اليه اصح    

. هياكلها السياسية بقيت، ومن يستعمل هذا الهيكل لتجارة مشروعة يختلف عمن يستعمله لتجارة غير مشروعة              
جلـس  ال مشكلة لدينا في اننا دخلنا في نتائج اوسلو، المشكلة هي هل نحتكم الى اوسلو، وهل دخولنـا فـي الم                   

التشريعي يفرض علينا اعترافا باسرائيل او ان نسلم بأي تنازل عن حقنا الفلسطيني او التزامـات سياسـية او                   
امنية ما؟ ال نرى ذلك، خصوصاً ان اوسلو انتهى كجوهر وكمشروع، فيما بقيت معالمه مجرد هيكـل كـامر                   

صوصا بعد خمـس سـنوات علـى        واقع وال مشكلة لدينا في ذلك أو في أن نجعل جوهره مشروعا وطنيا، خ             
الشعب الفلسطيني يحتكم الى الرؤية التي انتجتها هذه االنتفاضة بالتخلص من االحتالل والمطالبـة              . االنتفاضة

والسلطة تتحدث عن هذه العناوين والمقاومـة       . بالدولة والسيادة وعودة القدس وحق العودة ورفض االستيطان       
من دون حـرج،    » حماس«التالي نحن امام مرحلة جديدة تدخلها       كذلك، بغض النظر عن حيثيات كل طرف، وب       

بخاصة ان السنوات العشر الماضية افرزت نتائج سلبية في الفساد وتراجع النهج الديموقراطي وتعزيز الفردية               
والفوضى وغياب االصالحات الحقيقية واالبتعاد عن هموم االنسان الفلسطيني، ونحن نريد عبر هذه المشاركة              

رب من هذه الفلسفة وتعزيز الديموقراطية والشراكة بين القوى الفلسطينية كافة بعيدا من التفرد الن ذلك                ان نقت 
تحصين الجبهة الداخلية شرط موضوعي ال يمكن التخلي عنه وال يمكـن            . شرط موضوعي لمواصلة المقاومة   

  .ان تتحقق معركة المقاومة ضد االحتالل من دونه، واال سنرهق شعبنا
ة تشرف على االنتخابات، والمجلس التشريعي جزء من مؤسسات السلطة، فهل يعني دخولـه اعترافـا                السلط*

  بدولة فلسطينية في القطاع والضفة؟
لكن تناقضنا االساس يبقـى     .  السلطة امر واقع، ونختلف مع اخواننا في السلطة في أمور ونتعاون في أخرى             -

ال يمثل دولة النها بال سيادة فيما االحتالل ال يـزال قائمـا،             ما يجري على االرض     . مع االحتالل االسرائيلي  
وبجهودنا ومقاومتنا وتوحد شعبنا خلف حقوقه نحرر ارضنا ونمتلك السيادة عليها، وغزة اول الغيث، وعنـدما                
نحرر غزة والضفة سنقيم عليهما دولة وسلطة بسيادة حقيقية من دون ارتهان لمطالـب اسـرائيلية امنيـة او                   

العبرة في هذه الدولة على اي مساحة كانت هي في ان تملـك الـسيادة               . او استجابة لضغوط خارجية   سياسية  
الحقيقية على االرض التي تقوم عليها وان تكون حرة، وتأكيد ان ذلك ليس نهاية المطاف وليس سقف المطلب                  

  .الفلسطيني ، بل خطوة على الطريق
  دخوال فعليا في الحياة السياسية الفلسطينية اليومية ؟هل تعني مشاركتكم في االنتخابات التشريعية *
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. لم تكن وليست بعيدة عن الحياة السياسية الفلسطينية، لكنها اليوم تدخلها عبر بوابات ومنابر جديدة              » حماس «-
طبعا القضية ضخمة واعلنا صراحة اننا شركاء في الدم وفي القرار، والقضية الفلسطينية اكبر من اي فـصيل                  

واجبنا وحقنا ان نكون شركاء في القرار والمسؤولية وفي تحمل اعباء المقاومة واعباء انجاز حقوقنـا                . هبمفرد
خطوة خطوة في ميدان العمل السياسي والتعاون مع القـوى الفلـسطينية            » حماس«الفلسطينية، وبالتالي تتقدم    

 وكـذلك علـى الخـارج،       وهذا ينطبق على الـضفة والقطـاع      . االخرى من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني     
معنية بالشتات الفلسطيني وحق العودة، وجهودنا هي ايجاد المرجعية الوطنية الفلسطينية الجامعة،            » حماس«فـ

واتفقنا ان تكون منظمة التحرير بعد اعادة بنائها وتطويرها على اسس وطنية جديدة، وهذا ال يتعارض مع نهج                  
  .المقاومة، فلكل ميدانه

مجلس التشريعي وتطورت االمور الى ضرورة الجلوس مع الجانب االسرائيلي او الدخول في             اذا دخلتم في ال   *
  تسوية جديدة على غرار اوسلو، هل انتم على استعداد لذلك؟

نحن بالتأكيـد سـنتعاون مـع كـل الفـصائل      .  اوال قرارنا هو دخول التشريعي فقط من دون خطوة الحقة   -
مصالح الشعب الفلسطيني، لكن القضايا المتعلقـة بـالموقف الـسياسي           الفلسطينية داخل المجلس في ما يحقق       

ادارة القرار الفلسطيني والبرنامج الـسياسي وادارة       . المركزي للقضية وادارة الصراع غير مرتبطة بالتشريعي      
ة المعركة مع االسرائيلي تحتاج الى حوار ولقاءات وتوافق فلسطيني، ونحن ندعو الى بلورة استراتيجية مشترك              

وبرنامج سياسي مشترك وادارة مشتركة للصراع مع العدو باالستناد الى ثوابت القضية وحقوق الشعب والـى                
  .شراكة حقيقية بين كل القوى

  ، هل يمكن القول ان حماس تتجه نحو وسطية فلسطينية؟»كاديما«في مقابل وسطية *
. ية هنا مصطلح يحتـاج الـى تـدقيق         ال يسعدنا ان نقف في موقف التناظر مع وسطية شارون، ألن الوسط            -

شارون لم يكن يوما ما في الوسط، لكنه بخبرته وجد ان المزايدة في الشعارات المطلقة ال رصيد لهـا علـى                     
االرض وهو ادرك ان سحق الشعب الفلسطيني عبر الخيار العسكري امر غير عملي، وال خيار امامه للحفاظ                 

سطيني ويحسن صورة اسرائيل امام المجتمع الدولي كغطاء لمزيـد          على اسرائيل اال ان يسلم ببعض الحق الفل       
استراتيجية شارون هذه ليست انحيازا الى الوسط، بل تعامل واقعي مع افرازات السنوات الخمس              . من العدوانية 

  .الماضية من االنتفاضة
نـة مـع المتغيـرات،      تحاول اليوم المزج بين السياسة والمقاومة، وبين الصالبة مع الثوابت والمرو          » حماس«

  .وتحاول ان ترسخ نهجا صلبا ولكنه واقعي يناسب الحال
ما هو موقفكم من منظمة التحرير الفلسطينية كاطار سياسي جامع وما هي الشروط التي وضعتموها للدخول                *

  في المنظمة؟
ان يكون جامعا    المنظمة لها تاريخ طويل، فيه محطات مشرقة وفيه ثغرات واخطاء، لكنها تبقى اطارا يصلح                -

لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وكل القوى الفلسطينية، اال انه في حاجة الى اعادة بناء على اسـس            
نحن نجري حوارات بين مختلف الفصائل، لكـن، ويـا          . سياسية وتنظيمية جديدة تزيل ما علق بها من سلبيات        

لتنظيمية لهذا البيت، وبعد ان نتوافق على ذلك ندخل         لالسف، ال تزال الخطوات بطيئة حول االسس السياسية وا        
الى المنظمة لتصبح المرجع العام الوطني للشعب الفلسطيني والقضية الفلـسطينية فـي             ) »الجهاد»و» حماس«(

  .الداخل والخارج
  التركيز على منظمة التحرير يؤخر التركيز على مسألة رئاسة الدولة لمصلحة االبقاء على رئاسة السلطة؟*
 الحديث االن عن رئاسة الدولة هو كمن يضع العربة امام الحصان، وبالتالي تصبح اولوية الدولة ضـاغطة                  -

ال احد يرفض الدولة، ولكن بعـد التحريـر النهـا           . الحديث عن دولة امر مبكر    . على حساب اولوية التحرير   
اطفيا من دون ان يخلـو مـن         كان ع  1988تتطلب سيادة وامتالك قرار مستقل، والحديث عن الدولة منذ عام           

  .مآرب سياسية اضرت بنا
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والجيل الجديد، وهل سيؤدي ذلك الى تشتت فـي مواقـف           » فتح«كيف تقرأ الخالفات بين الحرس القديم في        *
  في المرحلة المقبلة؟» فتح«
ليست حركـة   » فتح»فـ. ، ومن زاوية اخرى هو شأن وطني      »فتح« هذا الخالف شأن داخلي بين االخوة في         -
هي حزب السلطة ولها تاريخها وحضورها ووزنها، وعلى رغم خالفاتنا في بعض األمور، نبقى واياهم               . ديةعا

ان يحلـوا   » فـتح «ونأمل من اخواننا فـي      . شركاء في هذا الوطن وفي تحمل مسؤولية مقاومة هذا االحتالل         
الفتحاوي الداخلي يرتد سـلبا     خالفاتهم بطرق سلمية وينحازوا الى المصلحة الوطنية، الن اي توتر في الوضع             

  .على الوضع الوطني
هل كانت زيارتك الى طهران محاولة القناع حركة        . ايران من القوى االقليمية المؤثرة في الساحة الفلسطينية       *
  بالمشاركة في انتخابات التشريعي على االقل بالتصويت؟» الجهاد االسالمي«
لكـن مـسألة    . لدينا عالقات مميزة مع الجمهورية االسالمية      نحن في فصائل المقاومة، بخاصة االسالمية،        -

  .االنتخابات شأن داخلي مرتبط بالقرار الفلسطيني، ومن حق كل فصيل ان يختار المشاركة او عدمها
  في الرؤية والمواقف؟» الجهاد«و» حماس«لماذا هذا التباين بين *
التفاق على ارضية برنامج موحـد للمقاومـة         من يراقب بموضوعية يلحظ ان مساحات االتفاق اكبر، مثل ا          -

وفي مواقفنا السياسية فاننـا     . واالرضية االسالمية المشتركة والعمل داخل فلسطين وحصر المعركة في الداخل         
متفقون في معظم المواقف مثل رفض االعتراف بشرعية االحتالل واوسلو والتمسك بالثوابت الفلسطينية وحق              

 تكون هناك قضايا تتباين فيها االجتهادات، وهذه امور طبيعيـة تحـصل فـي اي                لكن من الطبيعي ان   . العودة
  .ساحة

  18/12/2005الحياة 
  

  :ركاريكاتي .50
 

 
19/12/2005 السعوديةالوطن   

 
 
 


