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  21   :كاريكاتير
*** 

  
  ت الفلسطينيةبوادر إنفراج حول مشاركة المقدسيين في االنتخابا .1

ـ أن محمود عبـاس     : الناصرة و  غزة مناسعد تلحمي   وفتحي صباح    29/12/2005 الحياة   ذكر مراسلي   ادع
لدينا مؤشرات  : شار قائال وا .الحكومة االسرائيلية الى ازالة الحواجز والعقبات من طريق الناخبين والمرشحين         

 لذي نريد، مؤكدا ان الفلسطينيين لـن يقبلـوا ان      ان االنتخابات في القدس ستتم بالشكل ا       ولم يصلنا كالم رسمي   
هآرتس أمس ان اسرائيل تبحث عن مخرج لقضية مشاركة فلسطينيي القـدس             ذكرت في وقت    . القدس تستثنى

   .لعمليةيمكنها من التمسك برفضها مشاركة حماس وتفادي اتهامها بإرجاء ا
ن شارون أبلغ قبل  من أتسآرة ه صحيفهذكرتما  :القدس المحتلةمن  28/12/2005 قدس برس وأورت

مسألة من دون أن يشير الى هذه اليومين شخصية سياسية لم تفصح عن هويتها بأنه سيتم ايجاد تسوية ل
ن يقرر أسرائيل لن توضح موقفها من هذه القضية قبل إن إ: قوله رفيع ونقلت عن مصدر سياسي. طبيعتها
سرائيلية حول بالرغم من التصريحات الرسمية اإللى أنه وتشير إ. راء االنتخاباتإجلة موعد أ في مسعباس

استعداداتها الستقبال الشخصيات تجري  الجهات المختصة ، فإنجراء االنتخاباتإعدم تقديم المساعدة في 
كما ذكرت بأن الجيش . العمليةشراف على سير توا لإلأن يأالمرموقة والمراقبين الدوليين الذين من المقرر 

  .جراء االنتخاباتإن مراكز المدن الفلسطينية قبل يومين من موعد حب قواته مسيس
  

  تحذر من انضمام حماس إلى الحكومةتطالب بإجراء االنتخابات في القدس و الرباعية .2
اللجنة الرباعية دعت السلطة إلى اتخاذ تدابير فورية لفرض         أن  : 29/12/2005 السفير    في حلمي موسى كتب  

  لإلنتخابـات تداءات اإلرهابية وتفكيك البنى التحتية لإلرهاب الفتة الى ان المرشحين        األمن والنظام وتفادي االع   
يجب اال ينخرطوا في مجموعات مسلحة او ميليشيات الن هناك تناقضا اساسيا بين هذه االنشطة وقيـام دولـة               

الحكومة ودعت   . الى نبذ العنف واالعتراف بحق اسرائيل في الوجود ونزع االسلحة          همدعتحيث  . ديموقراطية
  . االستعدادات لتنظيم االنتخاباتاالسرائيلية والسلطة الى فتح حوار فورا لتنسيق

 الفلـسطينية  المجموعة الرباعية، وصفت االنتخابـات       أن: 29/12/2005 بي بي سي العربية      جاء في موقع  و
طالبت الـسلطة   حيث  . ينالقادمة بانها خطوة ايجابية على طريق تحقيق الديمقراطية، وتحقيق هدف اقامة دولت           

ن على اسرائيل السماح لفلـسطينيي القـدس        أ ,ئلةقاأردفت  و . بضمان ان تكون العملية حرة وعادلة ومفتوحة      
وطالبت كل من اسرائيل والسلطة بالعمل على وضع        . الشرقية بالمشاركة بممارسة حقهم الديمقراطي المشروع     

ة الفلسطينية المقبلة يجب اال تـضم مجموعـات تـستخدم           ان الحكوم قالت  ومن ناحية أخرى    . بذلكآلية تسمح   
وطالبـت  .  حمـاس  في إشارة إلـى   , ال يلتزمون بحق اسرائيل في العيش بسالم وامن       و, العنف لتحقيق اهدافها  

  .محمود عباس بالعمل على وقف الهجمات على اسرائيل
  

  كاتيوشاال اطالق أجواء فلسطينية حذرة في لبنان بعد .3
عملية اطالق صواريخ الكاتيوشا من جنوب لبنـان فـي اتجـاه االراضـي               أن    29/12/2005 السفير   قالت

نفى سلطان ابو العينين في مؤتمر صحافي عقده امس         فقد   ،الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل إكتسبت اهمية الفتة      
خ مـن    ان الهدف من زج الفلسطينيين في اطالق صواري        مسؤولية أي فصيل فلسطيني وقال    في مخيم الرشيدية  

جنوب لبنان هو محاولة إقحامهم في الوضع اللبناني الداخلي، واعادة فتح ملف السالح الفلسطيني، مؤكدا انهـم                 
لن يستدرجوا الى الفخ اللبناني، ولن يغامروا باستقرارهم، وقد اكدوا ذلك في شكل واضح ورسمي للمـسؤولين                 

يني باطالق صواريخ بسبب االجراءات التي تنفذها       واكد استحالة ان يقوم اي طرف فلسط      . في الحكومة اللبنانية  
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السلطات االمنية اللبنانية، والن ال مصلحة فلسطينية من ذلك، خصوصا في ظل المنـاخ الـودي واالخـوي ،              
وعلى عتبة بدء الحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة اللبنانية لبحث الحقوق المدنيـة واالجتماعيـة لالجئـين                 

وكشف ابو العينين عن اجراءات احترازية اتخذها المقـاتلون         . ات ووضع حد لمعاناتهم   الفلسطينيين في المخيم  
وقال ابو العينين، بعد اجتماعه في مخيم الرشيدية الى         . الفلسطينيون في المخيمات لمواجهة اي عدوان اسرائيلي      

الشعبية القيادة العامة   قادة المنظمات الفلسطينية وبينها مجموعات من حركة حماس والجهاد االسالمي والجبهة            
ان عمالء اسرائيل الذين يتحركون في جنوب لبنان بحرية اطلقوا هذه الصواريخ كي تكون مبـررا للعـدوان                  

وشدد ابو العينين على ان كل االحتماالت مفتوحة، ولم يستبعد عدوانا واسعا على لبنان او               ،    االسرائيلي الجوي 
كما نفت مصادر المقاومـة  .  لتصدير ازماتها الداخلية الى الخارج سوريا، معتبرا ان اسرائيل في مأزق وتسعى      

  . أي عالقة لها أو علم بإطالق عدد من قذائف هاون وكاتيوشا على مستوطنة كريات شمونه
حيـث  األخـرى    اجواء الحذرانسحبت على المخيمات الفلسطينية       أن  29/12/2005 الشرق األوسط    وجاء في 

من التوتر الـسياسي الـذي      » العنصر الفلسطيني « استهداف المخيمات واقحام     ابدت بعض قياداتها تخوفها من    
ولم تستبعد ان يكون استهداف موقع للقيادة العامة محاولة لتسليط الضوء مجـدداً علـى الـسالح                 . يشهده لبنان 

ـ         وشنت . الفلسطيني سواء خارج المخيمات او داخلها      ت  الطائرات الحربية االسرائيلية غارات وهميـة وخرق
  . جدار الصوت في اجواء مدينة صيدا ومخيمات الالجئين الفلسطينيين

مسؤول القيادة العامـة فـي      أن  : سعد الياس ،  بيروت من مراسلها في    29/12/2005 القدس العربي    وذكرت
لبنان أنور رجا اعتبر ان الغارة االسرائيلية التي استهدفت مواقع الجبهة في منطقة الناعمة استهداف أمنـي ـ   

 علـي   1559ياسي أكثر منه عسكري النها تأتي في ظرف سياسي تتفاعل فيه الدعوات الي تطبيق القـرار                 س
وأضاف نحن نفينا مسؤوليتنا عن إطالق هذه الصواريخ علي إعتبـار أننـا    .الطريقة االمريكية ـ االسرائيلية  

ية مـع الجبهـة والموضـوع       نحترم المنطق االمني والسياسي والعسكري الذي تتعامل به المقاومة االسـالم          
العسكري تحديداً، ونحن ال نستطيع ان نحدد جهة وعلي االقل نتحمل مسؤولية النفي وعندما نريد القيـام بـأي                   

وأعرب عن خشيته من ان تقوم بعض االطـراف اللبنانيـة بـالتحريض واسـتغالل هـذا                 ،  عمل نتحدث عنه  
وأكد وقوع غـارتين علـي مواقـع          .1559لقرار  الموضوع للعودة الي نغمة السالح الفلسطيني وفتح ملف ا        

   .العدو ال يحتاج الي مبررات أن وقال. الجبهة أسفرتا عن وقوع جريحين
الى ما قاله رئيس اركان الجيش االسرائيلي دان حـالوتس اننـا غيـر               29/12/2005 48وأشار موقع عرب    

 . وريين يتواجدون وراء الكواليسمتأكدين من اطلق صواريخ الكاتيوشا من االراضي اللبنانية لكن الس
وفي موقف تناول فيه دور السالح الفلسطيني مجددا، عبر الرئيس الـسنيورة             29/12/2005  الحياة    وأضافت

عن إدانته واستنكاره الشديدين للتطورات العسكرية التي شهدتها األراضي واألجواء اللبنانيـة، وشـدد علـى                
ى إدانة واضحة لهذه األعمال، وأن يعملوا بقوة وفعالية وصدق للتعاون           ضرورة أن يبادر اإلخوة الفلسطينيون إل     

، بما في ذلك إيجاد آلية محددة       13/10/2005 تاريخ   41مع الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم         
 وكونـه   إلنهاء تواجد السالح الفلسطيني خارج المخيمات باعتباره مسألة تحظى بدعم واهتمام جميع اللبنـانيين             

يمس المصالح الوطنية العليا للبنان، خاصة أن استمرار تواجد هذا السالح خـارج المخيمـات، ال يخـدم إال                   
ورأى السنيورة أن التطورات العسكرية األخيرة، تثبت مرة         . مصلحة العدو الساعي إلى ضرب استقرار لبنان      

ى التداعيات المتأتية عن المحاوالت التي يقـوم        أخرى صوابية موقف الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، مشيراً إل         
بها البعض، لتبرير استمرار تواجد السالح الفلسطيني خارج المخيمات أو المماطلة واالستنكاف عـن معالجـة                

إن اإلخوة الفلسطينيين ال شك أنهم يدركون نيات العدو المبيتـة،           : وقال . هذا الموضوع بصورة كاملة ونهائية    
يكونوا بتصرفاتهم أكثر األطراف وعياً وحرصاً على تفويت الفرصة على أعداء لبنان وأعداء             وبالتالي يجب أن    
  .القضية الفلسطينية
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  مجهولون يختطفون بريطانية ووالديها أثناء تجولهم في غزة .4
 فلسطينيين خطفوا ناشطة بريطانيـة فـي    الفلسطينية أن مسلحين  قالت مصادر في الشرطة    :غزة  طاهر النونو   

  .حقوق االنسان ووالديها في جنوب القطاعمجال 
  29/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  مفاوضات لحل قضية معتقلي الجهاد في اريحا .5

 أنهت مجموعة من المعتقلين من كتائب شهداء األقصى في سجن أريحا اضرابها عن              : عماد أبو سمبل   - أريحا
ووقف استمرار حجـزهم دون إتمـام اإلجـراءات         الطعام، بعد أن تم االتفاق معهم على تقديمهم إلى محاكمة           

وقال قائد قوات األمن في أريحا أن المعتقلين من الجهاد ما زالوا في إضراب مفتـوح عـن                   .القانونية الالزمة 
  . بالطرق السلميةهالطعام ونحن نحاول فك

  28/12/2005الحياة الجديدة 
  

  فتح توحد قائمتيها في مواجهة حماس .6
لجنـة االنتخابـات المركزيـة      أن  : غزةورام اهللا    من    فتحي صباح   عن مراسلها  29/12/2005 الحياة   نشرت

الفلسطينية أغلقت باب الترشح بعد ظهر أمس، بعدما فتحته لست ساعات اضافية ما أتاح الفرصة أمـام فـتح                   
نقطة وكان التطور االبرز الذي يعتبر      . وفصائل وقوائم أخرى، من بينها حماس الجراء تعديالت على قوائمها         

توحد في قائمـة واحـدة      لتحول في تاريخ فتح توصل الحرس القديم و الحرس الجديد أمس، الى اتفاق رسمي ل              
 . وصعود قياديين من الجيل الـشاب      ,الحرس القديم  اتعكست تراجع نفوذ قياد   حيث   ,يقودها مروان البرغوثي  

بدا واضحاً أن   حيث   ,مع حماس وقال محمد دحالن ان حركته ستقاتل من أجل كل صوت انتخابي في الصراع              
 علينـا انجـاح     ,ذلك بقوله  دحالن   أكدو. فتح ستتبع تكتيكاً انتخابياً يعتمد على تخويف الجمهور من حكم حماس          

الحركة ألن البديل اآلخر هو طريق طويل من التيه والظالم وان فتح هي الوحيدة القادرة على خلـق األمـل                    
ويتوقع مراقبون ان يؤدي توحيد فتح الـى اسـتعادتها           .ناة عن شعبنا  وخلق نظام ديموقراطي واعد ورفع المعا     

  .بعض شعبيتها التي فقدتها
 عبـاس   أن القائمة تـضم   ,  أوضحه محمد دحالن   ما: ـ لندن  غزةمن   29/12/2005الشرق األوسط   وذكرت  

. ة الرسـمية   خالفا لما كان يطالب به الخارجون على القائم        .زكي ونبيل شعث وانتصار الوزير وحكم بلعاوي      
واعتبر أن ما   . اللوائححركة عند تشكيل    ل انتقد ما وصفه بالنهج االقصائي الذي اتبعته اللجنة المركزية ل          هغير ان 
  .  على ذلكل كتلة المستقبل يمثل خطوة احتجاجيةيشكمن ت عليه وااقدم

  
  تأجيل االنتخابات وصفة أكيدة لفوضى عارمة: الزهار .7

ان عدم تنظيم االنتخابات في موعدها المحدد وصفة أكيدة لفوضـى   د الزهار اعتبر محمو: فتحي صباح -غزة  
اذا لم يكن هذا الوقت المناسب لتنظيمها فمتى يكون هذا الوقت، وهل تبقى القضية الوطنيـة                : وتساءل. عارمة

ي رئيس  ورأى انه في حال تم ارجاء تنظيم االنتخابات فلن تكون هناك انتخابات ولن يستطيع أ              . معلقة بفصيل؟ 
واعتبر انه في حال لم يستطع أي فصيل ترتيب اوراقه فهذا ال يعني ارجاء االنتخابـات التـي                   .مواجهة الناس 

  .يمكن من خاللها حل الكثير من المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني
  29/12/2005الحياة 
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   اربعة فلسطينيين في عملية قرب طولكرم استشهادمقتل جندي وانباء عن  .8
خمـسة فلـسطينيين     فيما أصيب    لت مصادر عسكرية اسرائيلية ان جنديا اسرائيليا قتل واصيب ثالثة اخرين          قا

افادت مصادر امنية فلسطينية ان الجيش االسـرائيلي ابلغهـا          و. جراء انفجار بدورية في طولكرم صباح اليوم      
 ية ان جـراح احـد المـصابين       قالت تقـارير اسـرائيل     فيما   .بوجود اربعة جثث لفلسطينيين في موقع العملية      

قالـت   حيث   .وتضاربت التقارير فيما اذا كان فلسطينيان قد نفذا العملية او فلسطيني واحد            . خطيرة االسرائيليين
 همـا  ان مـضيفة  .مصادر عسكرية اسرائيلية ان الفلسطينيان كانا في طريقهما الى داخل اسرائيل لتنفيذ عمليـة             

  .  ينتميان للجهاد االسالمي
  29/12/2005 48عرب 

  
  يرفض إجراء مقابلة مع التلفزيون الصهيونيأحمد سعدات  .9

ذكرت مصادر فلسطينية أن أحمد سعدات، رفض طلباً إلجـراء مقابلـة صـحافية مـع التلفزيـون                  : رام اهللا 
  .معتبراً أن مثل هذه المقابالت تشكل نوعاً من التطبيع مع إسرائيل, الصهيوني

  29/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سنطور صواريخ مضادة للطائرات: الجهاد اإلسالمي .10
سعى لتطوير صواريخ مضادة    تإن سرايا القدس    : قيادات قوله النقل موقع تابع لحركة الجهاد عن أحد        : رام اهللا 

  .للطائرات من صناعة محلية
  29/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  لصواريخكتائب االقصى تمطر المستوطنات والمدن االسرائيلية با .11

 المطور باتجاه مـدن     3 المسؤولية عن إطالق ثمانية صواريخ من طراز األقصى        ىاعلنت كتائب شهداء االقص   
كما تبنت إطالق صـاروخين باتجـاه محطـة توليـد الكهربـاء             . وبلدات اسرائيلية شمال وشرق قطاع غزة     

وتبنـت كتائـب     .روخيناإلسرائيلية، كما أعلنت مسؤوليتها عن قصف موقع عسكري شرقي مدينة غزة بصا           
واشارت الى ان ثالثة من عناصرها نجوا       . باالشتراك مع ألوية الناصر عملية إطالق صاروخ باتجاه سديروت        

ولم تعلن اسرائيل عن سقوط اي صاروخ فـي اراضـيها            .من محاولة اغتيال أثناء قيامهم بإطالق الصواريخ      
  .باستثناء سديروت

  28/12/2005 48عرب
  

   ميثاق الشرف الفصائليبتوقيعلقوى تطالب حماس اللجنة العليا ل .12
 طالبت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ميثاق الشرف حماس باعالن موقف صريح ونهائي             : نائل موسى  -رام اهللا   

وكلفت اللجنة امس الملتقى الفكري العربي بمتابعة األمر         .من الميثاق الذي تتردد الحركة حتى اآلن في توقيعه        
  .ستجالء حقيقة موقفها وتوقيعه رسميا الالحركةمع 

  29/12/2005الحياة الجديدة 
  

  سلطات االحتالل تنذر سكان شمال غزة بالتشريد لتطبيق المنطقة العازلة   .13
سلطات االحتالل بدأت أمس     أن   :طاهر النونو ،  غزةعن مراسلها في     29/12/2005 الخليج اإلماراتية    ذكرت

زة، حيث أمرت السكان الفلسطينيين عبر مكبرات صوت وفي منشورات          إقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غ      
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وقال سكان فلـسطينيون إن جنـودا إسـرائيليين          . ساعة 24 بإخالء المنطقة خالل     16ألقيت من طائرات إف     
أبلغوهم عبر مكبرات صوت أن أولئك الذين تقع منازلهم في المنطقة العازلة يتعين أن يرحلوا عنها على الفور                  

وجاء في المنشورات من اجل سالمتكم نحذركم ونـدعوكم إلـى تجنـب              . ن حياتهم ستكون في خطر    نظرا أل 
 . وحتى اشعار آخر   28/12 بالتوقيت المحلي يوم     18،00القطاعات المشار اليها في الخريطة ابتداء من الساعة         

قعة في منطقـة بيـت      وقالت مصادر فلسطينية إن هذه االخطارات تتضمن مطالبة بإخالء عشرات المنازل الوا           
الهيا تمهيدا لهدمها في إطار المخطط اإلسرائيلي القامة المنطقة العازلة شمال القطاع، مع االشارة الى ان هذه                 
المنطقة لن تشهد وجوداً إسرائيلياً بريا ولكن ستحمى بالطائرات وستكون هذه المنطقة بعمق خمسة كيلومترات               

  .حدودعلى امتداد عشرة كيلومترات على طول ال
الى رفض اهالي منطقة شمال قطاع غزة تـرك منـازلهم           : الفت حداد  من 29/12/2005 48 عرب  موقع ونوه

والنزوح منها مؤكدين علي انهم سيبقون فى المنطقة ولن يتجابوا مع التهديدات االسرائيلية بتنفيذ عمليـة فـى                  
ن على اطالق الصواريخ وقذائف الهاون      واكد هؤالء ان اسرائيل بافعالها هي من يجبر المقاومي        . قطاعالشمال  

قـال  من ناحيـة أخـرى      . مطالبين العالم بالتدخل لمنع اسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية تكون عواقبها وخيمة           
شهود عيان ومسعفون ان مواطنا فلسطينيا اصيب وان المصاب كان ضمن مجموعة من رجال المقاومة تحدت                

  . فرض الحزام االمني على شمال قطاع غزة
منظمة بتسيلم االسـرائيلية لحقـوق االنـسان        أن  : ا.ب. د -غزة   من 29/12/2005 األيام الفلسطينية    وقالت

حذرت، إن أي قصف عسكري إسرائيلي لمناطق مأهولة بالسكان في شمال قطاع غزة سـوف يـؤدي إلـى                   
يعتبـر جريمـة    كوارث وعدد كبير من الضحايا، وإن أي قصف لهذه التجمعات السكنية من المدنيين سـوف                

  .حرب
  

  بلدية قلقيلية تجري انتخابات داخلية .. ألول مرة في بلديات الضفة والقطاع .14
ألول مرة في بلديات الضفة الغربية، قامت بلدية قلقيلية بإعالن نتائج االنتخابات الداخلية التي أجريت يوم أول                 

النتخابات بعد قيام البلديـة والتـي فـازت         وتأتي هذه ا   .الختيار لجنة تمثل موظفيها وعمالها    ) 26/12(االثنين  
بجميع مقاعدها الخمسة عشرة مقعداً قائمة التغير واإلصالح التابعة لحركة حماس وذلك بهدف إجراء اإلصالح               

، في حين يبلغ عدد موظفي وعمال البلدية  175 موظف وعامل، اقترع منهم      200وبلغ عدد المنتسبين     .اإلداري
  . موظف وعامل307

  28/12/2005لفلسطيني لإلعالم المركز ا
  

  البدء في بناء الجدار بمنطقة ضاحية البريد شمال القدس المحتلة .15
قررت قوات االحتالل المباشرة في بناء جدار الفصل العنصري في منطقة ضاحية البريد شمال مدينة القـدس                 

عسكري الـصهيوني المقـام     بعد إقرار المقطع وتحديد مساره النهائي والمعبر الخاص به عوضاً عن الحاجز ال            
إن جيش االحتالل انتهى من إعـداد الخـرائط النهائيـة وتحديـد           : وقال محامي عدد من أهالي المنطقة      .حالياً

الشوارع وحركة السير في داخل وخارج الجدار والمعبر الرئيس هناك بحيث يفصل جميـع سـكان ضـاحية                  
سلطات االحتالل ستباشر العمل خالل األيام القادمة بمد        وأكد أن    .البريد والرام عن القدس المحتلة بشكل نهائي      

وأشار إلى أن الجدار سيلتهم مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية في منطقـة ضـاحية          . األساسات للجدار 
البريد حتى يلتقي بالجدار الذي يجري إقامته في الجزء الجنوبي الشرقي من بلدة الرام مـع مـستوطنة النبـي                    

  .يعقوب
  28/12/2005 الفلسطيني لإلعالم المركز
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  االحتالل يواصل انتهاك حرمة مقبرة مأمن اهللا في القدس المحتلة .16
استنكر الشيخ عكرمة صبري، امس، استمرار سلطات االحتالل االسرائيلية فـي انتهـاك مقبـرة مـأمن اهللا                  

 بدأت فـي االيـام األخيـرة        االسالمية في القدس المحتلة، فبعد ان اقامت عليها متنزها منذ عشرات السنوات،           
 .بمشروع بناء مركز تزعم انه مركز التسامح، غير آبهة بأن المكان هو مقبرة قائمة منذ مئات السنين وأكثـر                  

وقال الشيخ صبري، للصحفيين، خالل زيارة له للمكان يرافقه الشيخ رائد صالح، إن مقبرة مأمن اهللا مساحتها                 
ية في القدس فيها قبور من الـصحابة الكـرام والتـابعين والـشهداء               دونم وهي أكبر وأقدم مقبرة اسالم      200

 الدخول الى موقع الحفريـات      ل الوفد حاووقد  .والعلماء ، وأن هذه المقبرة لها حرمتها وال يجوز االعتداء عليها          
مكان واألعمال االنشائية على أرض المقبرة اال ان قوات االحتالل في المكان منعت الجميع بالقوة من دخول ال                

  .وأغلقت جميع االبواب
  29/12/2005الغد األردنية 

  
  محكمة تصدر امرا احترازيا يمنع بناء مقطع من الجدار  .17

، امرا احترازيا يمنع سلطات االحتالل االسرائيلي من مواصلة بنـاء           أمساصدرت المحكمة العليا االسرائيلية،     
طنة معاليه ادوميم الى القدس، على اراضـي        المقطع المركزي من جدار الفصل العنصري الذي يمتد من مستو         

وقال سكان العيزرية في التماسهم ان بناء الجدار على أراضيهم يحاصر سكان البلـدة ويمنـع                 .بلدة العيزرية 
  .ويسري القرار الى حين بت المحكمة نهائيا في التماس السكان .تطورها

  28/12/2005 48عرب
  

   ساحل غزة  صيادين فلسطينيين بانفجار على` 4`اصابة .18
 .اصيب أربعة صيادين فلسطينيين بجروح امس جراء انفجار جسم مشبوه على ساحل منطقة وسط قطاع غزة

وقالت مصادر امنية إن عددا من الصيادين الفلسطينيين عثروا على جسم مشبوه مشيرة إلى أنه انفجر بعد أن 
ورجحت المصادر االمنية  .ج إلى المستشفىعبث بعضهم به مما أسفر عن إصابة أربعة منهم نقلوا لتلقي العال

  .أن يكون الجسم المشبوه عبوة ناسفة أو قذيفة من مخلفات الجيش االسرائيلي
  29/12/2005الدستور  

  
   شجرة زيتون في الضفة خالل أسابيع1000المستوطنون قطعوا  .19

ن ألف شجرة زيتـون تعـود   يستدل من معطيات عسكرية إسرائيلية أن المستوطنين اليهود تسببوا بقطع أكثر م       
الماضية، وذكر أن هذه المعطيات هي التي        لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خالل األسابيع القليلة        

وتشير المعطيات، التي عرضها ضباط على وزير الدفاع اإلسرائيلي ورئيس أركان الجـيش   .تم إحصاؤها فقط 
ية، إلى أن الحديث يدور عن ستة أحداث، آخرها وقع في بدايـة             في أثناء تقدير خاص للوضع في الضفة الغرب       

وحسب هذه التقارير فقد وصل المستوطنون بالذات في الليالي الماطرة والباردة على نحو خاص، ال                .األسبوع
سيما الكروم المجاورة للمستوطنات في مدينة نابلس وهم يحملون المناشير الكهربائية ليتلفوا مئات األشجار في               

  .ل مرةك
  2005 /12/ 29قدس برس 

  
  مؤتمر حقوقي في غزة يطالب بفتح ملفات الفساد  .20
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أصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان توصيات مؤتمره السنوي الثالث بشأن الموازنة العامة الفلسطينية بعنوان              
 مـن  مركز عصام يـونس إن الهـدف    الوقال مدير    .« بعد تنفيذ خطة االنفصال    2006مؤشرات موازنة عام    »

تنظيم المؤتمرات السنوية، والنشاطات المتعلقة بالموازنة العامة، جعل الموازنة هماً عاماً وعمليـة متواصـلة               
  . إلشراك المجتمع بكل شرائحه في تلك العملية بتحديد األوليات وفرض رقابة على إعدادها وإقرارها وتنفيـذها               

نون ديوان الرقابة المالية الذي أقره المجلـس التـشريعي،          وأكد المؤتمر على أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ قا        
  . وطالب باعادة فتح ملفات الفساد السابقة من قبل المجلس التشريعي القادم

  29/12/2005البيان  
  

 تصل إلى مليار دوالر » أونروا«ميزانية  .21
   2006أن ميزانيتها لعامي ) أونروا(أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة 

   بالمائة من المخصصات 33وأوضحت الوكالة أنه تم تخصيص زيادة نسبتها .  ستبلغ نحو مليار دوالر2007و
  . لمناطق عملها في الدول المضيفة لالجئين

  29/12/2005الشرق األوسط 
  

  متضامن أجنبي يعرب عن صدمته من الدعاية المغرضة في االعالم الغربي .22
، امس، عن صدمته من الدعاية المغرضة التـي   )متضامن أجنبي مع شعبنا ايرلندي الجنسية     (ل رينيه   أعرب ناي 

وقال رينيـه، الـذي يـشارك فـي          .تبثها وسائل اإلعالم عن الشعب الفلسطيني، وتصوره بأنه شعب إرهابي         
عالم الغربي يوصل   المعسكر التطوعي أوقفوا احتالل أعيادنا، فلسطين ليست موجودة عندنا على الخارطة واإل           

وأوضح أنه بعد االطالع على الوضع الحقيقي للشعب الفلسطيني تغيرت الصورة لديـه،              .لنا الصورة مشوهة  
  .وعلم أنه شعب يقاوم اقوى رابع جيش في العالم، ويمتلك أحاسيس ومشاعر

  29/12/2005األيام الفلسطينية 
  

 إسرائيل تعتقل قياديا في الجهاد اإلسالمي .23
ات االحتالل امس محمد العمور، احد ابرز قادة حركة الجهاد في عملية خاصة في قرية رمانة غرب                 اعتقلت قو 

منزل وسط اطالق النار واعتقلوا محمد بعد االعتـداء عليـه           ال ان الجنود اقتحموا     أخو المعتقل واوضح  . جنين
  . بالضرب

  29/12/2005الشرق األوسط 
  

   مقابل اإلفراج عنهحماس اإلبعاد عرض على أسير منياالحتالل  .24
كشف أسير فلسطيني ينتمي إلى حركة حماس، ومعتقل إدارياً منذ أكثر من ثالثة أعـوام، أن النيابـة العامـة                    
اإلسرائيلية عرضت عليه اإلبعاد عن األراضي الفلسطينيين لمدة خمسة أعوام، مقابل اإلفراج عنه، وعودته بعد               

وقال األسير أنس السعيد من سكان مدينة الخليل والمعتقـل           .لكذلك إلى األراضي الفلسطينية، دون ضمانات لذ      
في سجن النقب الصحراوي، إنه رفض هذا الطلب بشدة، والذي عـرض عليـه قبـل أن تـرفض المحكمـة                     
اإلسرائيلية العليا االستئناف الذي قدمه لإلفراج عنه وعدم تجديد اعتقاله إدارياً ألربعة أشهر أخـرى، بـدعوى                 

وأضاف السعيد، أن النيابة العامة اإلسرائيلية زعمت بأنه         .إسرائيل، وعالقته بحركة حماس   خطورته على أمن    
معتقل بناء على ملٍف خطير مقدم ضده من ِقبل مخابرات السلطة الفلسطينية، حيث كان األسير السعيد معـتقالً                  

  .سابقاً في سجون السلطة
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  2005 /12/ 29قدس برس 
  

  
  في القطاع ال تحقق نتائج كاملة العمليات العسكرية : حالوتس .25

انضم حالوتس الذي كان يتحدث الذاعة الجيش اليوم الخميس الى اعترافات ضابط اسرائيلي كبير فـي قيـادة                  
 .مشكلة صواريخ القسام بالكامـل     في شمال القطاع لن تحل       االركان الذي قال لهآرتس ان انشاء منطقة عازلة       

 وكاتيوشا اال انه ليس هناك أي عملية من شأنها ضمان نتائج بنسبة              صحيح انه تم اطالق صواريخ قسام      :وقال
  .واضاف ان هناك امكانية لتنفيذ الكثير من العمليات التي ستكون نتائجها هامة .صفر بالمئة او مئة بالمئة

  29/12/2005 48عرب 
  

   على برنامجه السياسيكديما يصادق .26
ي يؤكد اصرار شارون على مواصلة احتالل اجزاء واسـعة          االربعاء، على برنامجه السياسي الذ    كديما  صادق  

من األراضي الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية مقطعة األوصال، واشتراطه الموافقة على اقامة هـذه الدولـة                
   .برفض اعادة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم وتفكيك كافة الفصائل الفلسطينية المسلحة

  28/12/2005 48عرب
  

 بناء منازل بين القدس ومعالي أدوميم مستحيل: جلس البلدي اإلسرائيليرئيس الم .27
قال رئيس المجلس البلدي االسرائيلي للقدس انه بسبب المعارضة الدولية الشديدة للفكرة، فانه سيكون من               : لندن

وبوليانسكي واضاف ل .  معاليه ادوميم  ىالمستحيل ان تستطيع اسرائيل البناء في المنطقة الممتدة من القدس وحت          
في حديث لجيروساليم بوست انه رغم مصادقة وزارة الدفاع على بناء اآلالف من الوحـدات الـسكنية لكـن                   

 بغض النظر عن موقف المؤيد      :وتابع. البراغماتية تملي علينا انه ليست هناك فرصة لتمكين اسرائيل من البناء          
دة سكنية، وذلك نظرا لعالقات إسرائيل مع المجتمع        او المعارض للبناء، فان البراغماتية تحول دون بناء أي وح         

  . الدولي
  29/12/2005الشرق األوسط 

  
   الجناح الجنوبي والحزب الدمقراطي العربي  -تجديد التحالف بين الحركة االسالمية .28

 الجناح الجنوبي والحزب الدمقراطي العربي مساء االربعاء على التحـالف بينهمـا             -اتفقت الحركة االسالمية  
 صباح الخميس انـه تـم التأكيـد علـى           48وقال طلب الصانع لعرب      .تعدادا لخوض االنتخابات للكنيست   اس

وقرر الجانبان التوجه لالحزاب والقوى العربية القامة اكبر تحالف كما جرى التأكيد على انه ال توجد                 .التحالف
  . اي خطوط حمراء من القوى الفاعلة على ساحة الجماهير العربية

  29/12/2005 48عرب
  

  سياسة شارون المتساهلة ستوصل صواريخ الكاتيوشا إلى تل أبيب: ليكود .29
ليكود بأن السياسة العسكرية المتساهلة التي ينتهجها شارون ضد الفلسطينيين ولبنـان، ستوصـل              الأكد  : القدس

د وحده قـادر علـى      إن الليكو : وقال الناطق بلسان الحزب    .صواريخ الكاتيوشا والقسام إلى قلب الدولة العبرية      
منع تدهور األوضاع األمنية ووقف استمرار االنسحابات األحادية الجانب بدون أي مقابل باسـتخدام القبـضة                
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إنه إذا استمرت سياسة ضبط النفس لكاديما فمن المحتمل أن يتعرض سكان تل أبيب لخطر               : وأضاف. الحديدية
  .ام على البلدات اليهودية يدل على فشل خطة االنفصالكما أن استمرار سقوط القس .إطالق الكاتيوشا والقسام

  29/12/2005 قدس برس
  

  
  اعضاء مركز الليكود يؤيدون تصدر اشد اعضاء الحزب تطرفا لقائمة الحزب : استطالع .30

يستدل من استطالع للرأي اجرته شركة ديالوج لصالح هآرتس والقناة العاشرة في التلفزيـون االسـرائيلي ان                 
 .ليكود يرغبون برؤية اشد اعضاء الحزب تطرفا يتصدرون قائمة الحزب النتخابات الكنيـست            اعضاء مركز ال  

وحسب نتائج االستطالع يرغب اعضاء المركز برؤية ساعر، نفيه، لفنـات، لنـداو واردان وكـاتس وايتـان                
اذا كـانوا   وفي ردهم على سؤال حول ما       . وريفلين وشطاينتس وراتسون يتصدرون القائمة بعد نتنياهو وشالوم       

  . انهم يعارضون ذلك% 56يريدون لليكود وكديما االلتحام مجددا بعد االنتخابات برئاسة شارون، قال 
  28/12/2005 48عرب

  
   آالف وحدة استيطانية في مغتصبة قرب رام اهللا3بني ياالحتالل  .31

انية جديدة فـي مـوديعين      قوم ببناء نحو ثالثة آالف وحدة استيط      يصهيونية أن االحتالل    مصادر   قالت :رام اهللا 
  . وحدة استيطانية فقط1500عيليت غربي رام اهللا، وذلك بالرغم من أن الحكومة أقرت بناء 

  29/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  المحكمة العليا تصدر امرا احترازيا يمنع بناء مقطع من الجدار على اراضي العيزرية  .32
ربعاء امرا احترازيا يمنع االحتالل من مواصلة بناء المقطع المركـزي           اصدرت المحكمة العليا االسرائيلية اال    

وقال سكان العيزرية ان     .من جدار الفصل الذي يمتد من معاليه ادوميم الى القدس، على اراضي بلدة العيزرية             
   .بناء الجدار على أراضيهم يحاصر سكان البلدة ويمنع تطورها

  28/12/2005 48عرب
 

  ططون لزيارة شمالي العراق يهود إسرائيليون يخ .33
أعلن رئيس مركز التراث اليهودي في الموصل أن المركز سينظم رحالت ليهود من اصل عراقي إلى المناطق                 

وقال افرونـي إن    . الكردية شمالي العراق، مشيرا إلى أنهم يأملون االقتراب من الموصل، حيث عاش معظمهم            
د إلى مناطق يسيطر عليها األكراد، موضحاً أن سبب الرحالت          المركز، سينظم رحالت في الربيع المقبل لليهو      

 )ا ب. (وشدد على أن هدف الرحالت هو الموصل. هو زيارة مقابر اليهود
  29/12/2005السفير 

 
  عرب % 20 منهم 6،986،300عدد سكان إسرائيل  .34

رائيل يـصل إلـى     أشارت معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء التي نشرت صباح األربعاء، أن عدد سكان إس            
وبحسب المصادر   %.1.7 نسمة عن العام الماضي، ما يشكل نسبة         116،800 نسمة، أي بزيادة     6،986،300

تـم  % 4، عـالوة علـى      %20من السكان، في حين يشكل العرب       % 76اإلسرائيلية، يشكل اليهود ما نسبته      
 الفلـسطينيين مـن سـكان القـدس         وتجدر اإلشارة إلى أن الدائرة المركزية لإلحصاء تدخل        .تصنيفهم آخرين 

  .والجوالن ضمن تعداد العرب في داخل إسرائيل



 

 12

  28/12/2005 48عرب
 

   عاما38ً الكوابيس تطارد ضابطاً قطع أذن فدائي واحتفظ بها :صحيفة صهيونية .35
كشفت صحيفة صهيونية النقاب عن أن الكوابيس تالحق كل ليلة ضابط صهيوني أقـدم علـى                :  تقرير ،القدس

وكان جيش االحـتالل قـد       . عاماً 38قطع أذن أحد الفدائيين الفلسطينيين، واحتفظ بها في زجاجة منذ أكثر من             
وروى  .دهاعترف بالجندي كمعاق جيش، وذلك بسبب حالته النفسية الصعبة التي أبعدت عنـه زوجتـه وأوال               

ومـا زال    .في كل ليلة يستيقظ يارون من النوم مذعورا والعرق يتـصبب منـه            : موقع معاريف القصة بالقول   
  . حتى اليوم، وقد أوصاه الطبيب النفسي أن يدفنها لكنه غير قادر على فعل ذلك األذنيارون يحفظ

  29/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في الخضيرة دون أن تنفجر كغم 250العثور على قنبلة تزن  .36
األقدار حالت دون وقوع مجزرة كبيرة، كما يعلق ساكنو مدينة الخضيرة على نبأ العثور على قنبلـة                 : الناصرة

فقـد أشـار    . كبيرة الحجم سقطت من طائرة حربية إسرائيلية، كما يبدو، دون أن يتم تحديد زمن وقوع ذلـك                
. كيلوغرامـا  250لم تنفجر بـوزن     نة الخضيرة الثالثاء على قنبلة      التلفزيون العبري إلى أنه تم العثور في مدي       
 حربية إسرائيلية،    كانت قد سقطت من طائرة      الكبيرة ن القنبلة أيعتقد ب ونقلت عن مصادر في الشرطة قولها إنه        

ة وبحسب التلفزيون فقد تم العثور على القنبلة من قبل أفراد الشرطة صدف           . دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل     
  . بعد أن وصلوا إلى المكان إثر تلقي شكوى عن سرقة قطع حديد

  28/12/2005 قدس برس
  

  ننتظر الوفد الفلسطيني لبدء الحوار : مكاوي .37
اعتبر رئيس الفريق اللبناني للحوار مع الفلسطينيين السفير خليل مكاوي ان الكالم عن تأخر الحكومة في بـدء                  

ا الى انه تم انجاز خطوات عملية على الصعيد االنساني ونحن نعمـل             الحوار مع الفلسطينيين غير دقيق مشير     
علق مكاوي أمس على كالم مسؤول القيادة العامة انور رجا الذي قال فيـه   . بغض النظر عن القضايا الداخلية    

ح ال  ان هذا التـصري   : ان الفلسطينيين جاهزون للحوار اال ان الحكومة اللبنانية مشغولة بقضايا داخلية، بالقول           
يمثل الواقع اطالقا، بل على العكس، نحن الذين ننتظر ومنذ اسابيع عدة، من االخوة الفلسطينيين ان يأتونا بوفد                  
موحد لبدء الحوار، وفي كل مرة نسأل عن هذا الموضوع يجيبون انهم في صدد االعداد لمثل هذا الوفد، وحتى                   

 قمنا بخطوات عملية كان يفترض ان يبدأ الحـوار          نحن فعال : وتابع . اآلن لم نر اي شيء محددا على االرض       
بتفعيلها، ولفت االنتباه الى ان وزارة العمل أعدت دراسة قانونية حول عمل المواطن الفلسطيني في لبنان، وقد                 
قطعت شوطا في هذا الموضوع، مشيرا الى ان وزارة العدل هي ايضا، بصدد إيجاد الصيغة القانونيـة التـي                   

امـا فـي    . نيين التملك، ال سيما الذين اشتروا سابقا ولم يستطعوا اتمام معامالت التـسجيل   تسهل على الفلسطي  
  .موضوع التمثيل الديبلوماسي، فأشار الى انه على نار حامية، وقريبا يعلن عن هذا الموضوع

 29/12/2005السفير 
  

  أميركا وأوروبا تمارسان إرهاباً سياسياً ضد الفلسطينيين : فضل اهللا .38
لسيد محمد حسين فضل اهللا، أن أميركا من جهة، واالتحاد األوروبي من جهة أخرى، يمارسـان عمليـة         رأى ا 

إرهاب سياسي بامتياز ضد الشعب الفلسطيني ليتدخال في خياراته وانتخاباته، ويفرضا ضغوطاً جديدة عليه قبل               
لديموقراطية الغربية القادمة إلى المنطقـة      االنتخابات التشريعية المقبلة، وليقدما للعالم نموذجاً جديداً في صورة ا         

وقال فضل اهللا في ندوته األسبوعية امس،        . تحت وابل من الضغوط السياسية والهجمات العسكرية واإلعالمية       
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إن أميركا، تريد أن تقطع كل مجاالت وخيارات الحوار مع حماس وغيرها من فصائل االنتفاضة نزوال عنـد                  
من النتائج السياسية التي قد يعكسها الحوار، وهذا يعني بأن أميركا ليست جادة فـي               الرغبة اإلسرائيلية، وخوفا    

  . كل دعوات الديموقراطية والحرية ألنها تمثل فريقا إسرائيليا بامتياز
  29/12/2005السفير 

  
  

  مصدر أوروبي يؤكد امتالك الكيان ألسلحة كيماوية وبيولوجية  .39
من السالح  ) إسرائيل(مال األطلسي أن المخاوف التي تزعمها       أكد مصدر عسكري أوروبي قريب من حلف ش       

النووي اإليراني أو من سوريا غير حقيقية، مضيفاً أن إسرائيل تمتلك بجانب قدراتها النووية أسـلحة كيماويـة       
سرية وأسلحة بيولوجية تفوق في قدراتها التدميرية مخاطر األسلحة النووية، حيث يمكنها خالل ثوان معـدودة                

لديها أسلحة بيولوجية خطيـرة تـؤدي إلـى         ) إسرائيل(وقال المصدر إن     .قتل عشرات اآلالف من البشر    من  
اإلصابة بأمراض وفيروسات جديدة لم يتم الكشف حتى اآلن عن عالج لها، وأن هناك شكوكاً وشبهات حـول                  

إلـى جانـب    , ن المؤبـد  استخدام بعضها لتجريبها على عدد من المعتقلين الفلسطينيين المحكوم عليهم بالـسج           
كما أكد المصدر أن طائرة بوينج التابعة لشركة العال اإلسرائيلية التـي             .استخدامها على فصائل من الحيوانات    

 كانت مـن    1992انفجرت فوق بنايات سكنية في ضاحية بايلمير الهولندية بالعاصمة أمستردام في أكتوبر عام              
  .إال أن إسرائيل وأمريكا تكتمتا على الموضوع,  محظورة دولياًإحدى هذه الطائرات التي نقلت مواد كيماوية

  29/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مسؤول صهيوني كبير في وزارة الحرب يزور األردن سراً  .40
 أن الميجر جنرال احتياط عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية واألمنية           أمس مصادر إعالمية صهيونية     ذكرت

مشيرة إلى أن جلعاد عقد سلـسلة لقـاءات مـع كبـار             . ب الصهيوني زار األردن سراً أمس     في وزارة الحر  
  .المسؤولين األردنيين، وبحث معهم سلسلة من الشؤون األمنية الجارية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل

  29/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  صر  تغريم طائرة إسرائيلية غيرت مسار رحلتها في سماء م .41
حققت سلطات الطيران المدني المصرية امس مع طاقم طائرة ركاب إسرائيلية خاصة شرعت في تغيير مسار                

وفور هبوط الطـائرة      .رحلتها من تل أبيب لتطير فوق منطقة بورسعيد والسويس بدال من خط سيرها المحدد             
لطيران الخاصة التـي يعمـل بهـا        بمطار القاهرة أجري تحقيق مع قائد الطائرة الذي قال أن عمليات شركة ا            

وبعد التحقيق قررت سلطات الطيران المصرية توقيع غرامة        . أعطته خط سير على منطقة بورسعيد والسويس      
  .مالية على وكيل شركة الطيران االسرائيلية لعدم مراجعة خط سير الطائرة مع السلطات المصرية
  29/12/2005الدستور  

  
 ائيل إقامة بنك متوسطي بمشاركة إسر .42

 تم االنتهاء من االستعدادات الخاصة باقامة البنك المتوسطى، بمشاركة عـدد مـن    :عبد الباقي خليفة  ،  سراييفو
وصرح جيانكارلو اليا فالوري،     . دول الشرق االوسط، في مقدمتها اسرائيل وتونس والمغرب ومصر واالردن         

وسيجا، بانه بمجرد   ك والرئيس االيطالي االسبق     الذي عهد اليه تنفيذ هذا المشروع الذي اطلقه شيمعون بيريس،         
االنتهاء من االجراءات االدارية مع البنك المركزى االيطالي، سيضع البنك الجديد فـي قائمـة أهدافـه تقيـيم         

ومن المقرر أن يبلـغ      . مشروعات البنية االساسية في المنطقة المتوسطية ومساعدة وتشجيع عملية التنمية فيها          



 

 14

 مليون يورو، كما أنه من المقرر أن تكون العاصمة االيطالية رومـا             500لمتوسطي في البداية    رأسمال البنك ا  
  .مقره الرئيسي

  29/12/2005الخليج اإلماراتية 
  
  

  
  !هل ال تزال فتح رقما ال يقبل القسمة؟ .43

 صالح القالب
تح اآلن، ال بد من اإلشارة لمعرفة حقيقة االزمة الطاحنة، التي قد تتطور الى أزمة قاتلة، التي تعيشها حركة ف

الى ان النظام الداخلي لهذه الحركة ينص نصاً صريحاً على ان أي فلسطيني ال ينتمي الى أي تنظيم آخر، هو 
عضو في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وهذا معناه أن غالبية الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج وفي كل 

  . مكان أعضاء في الحركة المذكورة
هذا فإن وقوع هذه الحركة في كل هذه التناقضات والتعارضات والصراعات بعد ان وصلت الى الحكم، أو وب

اقتربت منه، هو تحصيل حاصل فالمعروف انه حتى األحزاب العقائدية الحديدية التنظيم، اإلسبارطية العالقات 
  .  السلطة وتقبض على الحكمالداخلية، ال تلبث ان تتعارض وتتصارع وتتناقض ثم تنقسم عندما تصل الى

كل حركات التحرر، في العالم كله، التي وصلت الى الحكم أصيبت بما أصاب فتح، والمثال الصارخ على هذا 
هو جبهة التحرير الوطني الجزائرية، والجبهة القومية في جنوب اليمن، لكن الفرق ان الشعب الفلسطيني لم 

لسطينية المنشودة لم تقم حتى اآلن وأن الفتحاويين انخرطوا في ينجز مرحلة التحرير بعد، وأن الدولة الف
  . صراعات واقتتال على جلد الدب قبل اصطياده

والحقيقة أن حركة فتح رغم أنها كانت حركة فضفاضة وغير مؤطرة بأطر حزبية وتنظيمية دقيقة وصارمة، 
ة المركزية مثل الجبهة الشعبية لتحرير إال أنها لم تتعرض لالنقسامات التي تعرضت لها منظمات عقائدية شديد

فلسطين، والسبب هو أنها بقيت بحكم تركيبتها تسمح بهوامش واسعة لحرية الرأي داخلها، وهو أنها احتكمت 
الى قانون عجيب غريب أسمته قانون المحبة، وقد أدى تطبيق هذا القانون، الذي جرى تطبيقه في المراحل 

إن فتح رقم ال يقبل :  واالستقطابات الشديدة، الى رفع الشعار التاريخي القائلالسابقة حتى في أوقات التوترات
  !!. القسمة

لكن بما ان الحديث يدور حول هذه المسألة وحول ما تعيشه حركة فتح اآلن من تهديد جدي لوحدتها الداخلية، 
 في منتصف عقد سبعينات أوال،: فإنه ال بد من اإلشارة الى ان داء االنشطار ضرب هذه الحركة مرتين هما

بإقليم العراق عن الحركة األم بتشجيع ودعم النظام البعثي ) أبو نضال(القرن الماضي عندما انشق صبري البنا 
، بتشجيع من نظام 1983وثانياً، عندما انشق كل من ابو خالد العملة وابو موسى في عام . هناك في ذلك الحين

  .  ولد كسيحا وهزيال حمل اسم حركة فتح ـ االنتفاضةالبعث اآلخر في سوريا، وشكال تنظيماً
وبهذا فإن حركة فتح لم تواجه على مدى عمرها الذي يصل اآلن لنحو خمسة وأربعين عاماً بأي تحٍد لوحدتها 
الداخلية إال اآلن، حيث تبدو األمور متداخلة ومضطربة وحيث تبدو هذه الحركة كسفينة وسط محيط مرتفع 

 أنها تبدو بدون قبطان، وحيث أن بحارتها كل واحد منهم يمسك بخناق اآلخر بينما ركابها األمواج في حين
  . مصابون بدوار البحر وال يعرف أي منهم ماذا يفعل والى أين يتجه

 الى الداخل، بفترات اضطراب 1994لقد مرت حركة فتح، بعد عودة قيادتها من المنافي المتعددة في عام 
ولكنها كانت في كل مرة من هذه المرات ال تلبث ان تلتقط أنفاسها وتقف على قدميها، شديدة أكثر من مرة، 

ألنه كان هناك قائد يتمتع بحضور كاسح ويمسك بكل مقاليد األمور في يده هو ياسر عرفات الذي جاء رحيله 
  . مفاجئا والذي ترك خلفه فراغا ثبت خالل عام وأكثر ان مأله يحتاج الى معجزة إلهية
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المفاجئ جاء في ذروة انهيار السلطة الوطنية، وفي ذروة ) أبو عمار(ما زاد الطين بلة، كما يقال، ان رحيل إن 
والمعروف ان الحكومة اإلسرائيلية . بروز مراكز قوى متعددة في الحالة الفلسطينية كلها وفي حركة فتح بالذات

ألنها كانت تريد إثبات ادعاءاتها بعدم شجعت بروز مراكز القوى هذه، أو غضت النظر عنها على األقل، 
وجود الطرف الفلسطيني الذي من الممكن أن تتوصل معه الى الحل المنشود على أساس اتفاقيات أوسلو 

  . وخارطة الطريق والذي بإمكانه ضبط األوضاع األمنية في الساحة الفلسطينية
ما لم تعد هناك سلطة ال أمنياً وال إدارياً وال وهكذا فقد جاء محمود عباس الى موقع رئيس السلطة الوطنية، بين

سياسياً، وتحول الوضع الفلسطيني كله الى ما يشبه الجزر المتباعدة التي تعم كل واحدة منها الفوضى ويختلط 
  .فيها الحابل بالنابل، حيث لم يعد هناك ال ضبط وال ربط

الى ما وصلت إليه، لم تعد هناك أي إمكانية هل بما ان األمور في الوضع الفلسطيني وصلت : والسؤال هنا هو
  !. ؟..لإلنقاذ ولم تعد هناك أي فرصة لتدارك األمور، وأول هذه األمور أوضاع حركة فتح الداخلية

صحيح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يتمتع بالمواصفات القيادية التي كان يتمتع بها سلفه .. ال أبداً
ضاً أن هذا الرجل لديه قدرة فائقة على امتصاص األزمات، وأنه، وإن تنقصه ياسر عرفات، لكن الصحيح أي

مناورات أبو عمار وحضوره، فإنه يحظى باحترام كبير في أوساط فتح وفي الساحة الفلسطينية كلها، باإلضافة 
  . الى أنه يحظى أيضا بدعم كبير في الساحتين العربية والدولية

ة فتح ومكانتها ودورها حقيقية وفعلية وكبيرة وكثيرة، لكن ما يعزز االعتقاد إن األخطار التي تتهدد وحدة حرك
بأن هذه الحركة ستلتقط أنفاسها وأنها ستكسب الجولة المقبلة التي هي جولة االنتخابات التشريعية المقررة بعد 

ترفع شعارها أسابيع، هو أنها عادت مرة أخرى الى قانون المحبة، وهو أن كل مراكز القوى فيها عادت ل
  !. إن حركة فتح رقم ال يقبل القسمة: التاريخي

29/12/2005الشرق األوسط   
  

 !لم يبقَ غير الرحيل يا عباس .44
شاكر النابلسي. د   

في , إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفكر في االستقالة) الشاباك(قال جهاز المخابرات االسرائيلية الداخلية 
وذكرت .  في حركة فتح وتقديم قائمتي مرشحين باسم الحركة لالنتخابات التشريعيةأعقاب تفجر األزمة الداخلية
قالت مصادر ,  أنه خالل مداوالت أمنية اجريت أخيراً في تل ابيب2005,/25/12صحيفة هآرتس في عددها 

  .يوال يستطيع تطبيق أي أمر يصدره في المجال األمن, اسرائيلية ان عباس يمر بمرحلة يأس غير مسبوقة
وقالت هآرتس ان الجهات األمنية االسرائيلية الحظت أن نشاط عباس وأجهزته األمنية شهد على مدار السنة 

وصل إلى مرحلة وهن بالغة وأنه باستثناء نشر قوات األمن الوطني على امتداد , االخيرة هبوطاً متواصالً
 الفلسطينية أي شيء ضد اطالق لم تفعل السلطة, الخط االخضر الفاصل بين شمال قطاع غزة واسرائيل

وال تستطيع فرض سيطرتها على حركة الجهاد االسالمي والتنظيمات األخرى التي تقوم , صواريخ القسام
  . بإطالق الصواريخ

وتضيف الجهات األمنية أن احباط عباس نجم بالذات من وضعه السياسي في ضوء تقديرات لنشطاء ميدانيين 
وأن توحيد , دت كل فرصة للتغلب على حماس في االنتخابات التشريعية القادمةبأن الحركة فق, في حركة فتح

  .قائمتي فتح لن يساعد الحركة وينقذها من الهزيمة
  

  ?فماذا على محمود عباس أن يصنع اآلن تجاه هذا الوضع الفلسطيني المتدهور والخطير
ويحافظ , انت تجري في الماضيوكما ك, ويدع األمور تجرى كما تجري اآلن, هل يسكت على هذا الوضع

فقد . ولقد صدق عرفات في هذا. ومن بعدي الطوفان: على كرسيه كما كان يفعل عرفات الذي كان يردد دائماً
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وهو المتمثل باكتساح حماس وبقية الجماعات اإلسالموية الفلسطينية المسلحة , جاء الطوفان من بعده بالفعل
ينية نتيجة لغياب الدولة الفلسطينية العلمانية الحازمة طوال مدة رئاسة للشارع الفلسطيني واالنتخابات الفلسط

بحيث أصبح عباس غير , وبتحٍد كبير من حماس والمنظمات اإلسالموية األخرى للسلطة الفلسطينية, عرفات
طَة في بل إن السلطة الفلسطينية التي هي سلَ. قادر على اعطاء األوامر لقواته األمنية وتنفيذ هذه األوامر

ولكن من قبل هذه , مهددة في أي وقت باالجتياح ليس من قبل الجيش اإلسرائيلي المحكوم بالدولة, حقيقتها
التي لم تلتزم بأي التزام حتى بالتهدئة التي أعلنتها في بداية , الجماعات الفلسطينية اإلسالموية المسلحة الفلتانة

فقد كانت .  حيث لم تسكت صواريخ القسام طوال هذه الفترة,ولم تكن تهدئة بأي حال من األحوال, هذا العام
  .التهدئة تهدئة خواطر أكثر منها تهدئة سالح
على عباس  .كما سكت من قبله عرفات في سبيل التاج والصولجان, على عباس أن ال يسكت عن هذا الوضع

ل الدولة العرب ال فرجا. ولكن كرجل دولة غربي متحضر, أن يكون رجل دولة ليس كأي رجل دولة عربي
أما رجال الدولة الغربيون فإنهم يستقيلون لمجرد هزة واحدة . يستقيلون وال يرحلون حتى ولو احترق الوطن

  .وشفافيتهم, وثقتهم, خفيفة في صدقيتهم
أو فشل في معالجة , أو غرق سفينة, رجال الحكم في الغرب يستقيلون ويرحلون لمجرد سقوط طائرة ركاب

  .طن الفلسطيني سقط اليوم بأكمله في أيدي المسلحين الفلسطينيينوالو .أزمة ما
بفضل الجماعات , الوطن الفلسطيني سقط في الفوضى العارمة التي تجتاح هذا الوطن من أقصاه إلى أقصاه

شرط أن تكون هذه الطاولة ملغومة يمكن , المسلحة التي تريد أن تجلس على طاولة مفاوضات مع اسرائيل
  . ريموت كنترول عن بعدتفجيرها بال

التي حلت محل الدولة الفلسطينية طيلة عشر السنوات , الوطن الفلسطيني سقط في أيدي الجماعات المسلحة
كانت أثناءها قيادة فتح مشغولة بالنهب والسلب والفساد وتوزيع األموال نقداً على المحاسيب , الماضية

  .لجميعوكانت هذه هي نتيجة سكوت ا. واألنصار السكاتهم
  :قال عباس قولته الصريحة والشجاعة, ولذا. وال أحد من قيادي فتح قادر على انقاذه, الوطن الفلسطيني يغرق

وأن على اسرائيل , ان اطالق الصواريخ على منطقة عسقالن والنقب مشكلة اسرائيلية ال ينوي التدخل فيها
لم تعد قادرة على ضبط , ة وهو على رأسهاوهذا اعتراف صريح من عباس بأن السلطة الفلسطيني .معالجتها

حيث ال يد للسلطة , وعلى اسرائيل أن تقتلع شوكها بيدها, ولجم الجماعات المسلحة, األمن في الوطن الفلسطيني
  .الفلسطينية القتالع هذا الشوك

  
.  إلى القبورعلى محمود عباس أال يكون طرطوراً كباقي طراطير العالم العربي الذين ال يغادرون القصور إال

بأنه خسر معركته مع المسلحين , ويقول للعالم كله بكل شجاعة الفرسان وجرأة المقاتلين, وعليه أن يقدم استقالته
وبأنه فشل تماماً في اصالح الحال , الفلسطينيين كما سبق وخسرها عرفات الذي كان أجبن من يعترف بذلك

ت الفلسطينية المسلحة لكي تقضي على ما تبقى من أشالء وأنه يسلم القيادة للجماعا, الفلسطيني المستعصي
بعد أن قضت االنتفاضة الثانية التي ما زالت مستمرة حتى اآلن على كل أمل في اقامة الدولة , فلسطين

الفلسطينية أمام اصرار حماس والجماعات المسلحة األخرى على أن تجلس على كراسي الحكم وهي تحمل 
يدعو لهذه الجماعات بكرةً وأصيالً , في ظل اعالم عربي متشنج, في يد أخرىالسالح في يد والصولجان 

  .بالظفر والجنة وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر
  ?ماذا ستستفيد القضية الفلسطينية من استقالة ورحيل محمود عباس

  :الفوائد كثيرة منها
بعيداً عن تصريحات البلهاء , أمام العالم كله أن يتم الكشف عن الحال الواقعي السياسي للسلطة الفلسطينية -1

ال ليست مغرضة . من المسؤولين الفلسطينيين المطبطبين الذين يقولون بأن أنباء رحيل عباس أنباء مغرضة
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لكي يتولى المجتمع الدولي ,  إلى اليوم1996ويجب أن نفتح الورم الفلسطيني المتقيح منذ , ايها السادة
ولنعترف بأننا عاجزون كعرب عن اقامة الدولة .  اإلسرائيلية-األزمة الفلسطينية والشرعية الدولية ادارة 
في ظل سيطرة الجماعات اإلسالمية على الشارع العربي والفلسطيني خاصة , الفلسطينية حرباً أو سلماً

  . وال أمل لنا إال في الشرعية الدولية أياً كانت. واستعمال اسرائيل لهذه الحجة
أو ما يسمى بتدويل , من دون تدخل دولي,  العربية التي حلها العرب منذ االستقالل حتى اآلنفما هي القضية

  ?الذي أصبح للعرب كطعام البخيل مأكول مذموم, األزمات
  
ولم تشهد القضية الفلسطينية مسؤوالً .  أن القضية الفلسطينية اآلن أصبحت بحاجة إلى شجاعة في المواقف-2

 7/9/2003د عباس منذ أن وقف تلك الوقفة الشجاعة أمام عرفات وقدم استقالته في سياسياً شجاعاً كمحمو
والشجاعة في المواقف . احتجاجاً على الدولة العشائرية التي كان يقودها عرفات وباقي أفراد العشيرة الفتحاوية

 الدولة الفلسطينية مطلوبة اآلن لكي يتم افتضاح المخططات اإلسالموية الفلسطينية التي تقف في وجه اقامة
  .العلمانية بشتى الوسائل وبحجة أن العدو ال يفهم غير لغة السالح

سوف يؤدي بعباس إلى أن يستمر ملكاً يملك وال يحكم ,  بقاء محمود عباس والسكوت على ما يجري اآلن-3
. م في واقع األمرفهو يملك ولكن الجماعات اإلسالموية الفلسطينية المسلحة هي التي تحك. كما هو حاله اآلن

  . وعباس ليس من فئة الحكام السياسيين العرب الذين يملكون وال يحكمون
 استقالة عباس ليست هروباً من تحمل المسؤولية كما يدعي بعض المستفيدين الفلسطينيين من بقائه في -4

. ر أرجله عرفاتاستقالة عباس هي اعادة الهيبة لكرسي الحكم الفلسطيني الذي شرشحه وبهدله وكس. الحكم
ويطعم الشعب , فحاول عباس خالل عام مضى أن يصلح ما أفسده عرفات ويقيم من جديد ما هدمه عرفات

ولكن أعداء المستقبل الفلسطيني . ويكسو الشعب الفلسطيني الذي عراه عرفات, الفلسطيني الذي أجاعه عرفات
 ولكن قبل أن يرحل عباس عليه أن يقول لنا لماذا .فعليه أن يرحل, وبلطجية الشارع الفلسطيني كانوا أقوى منه

  .لكي يبدأ تاريخ الحقيقة الفلسطينية الحديثة من هنا, بكل صراحة وشجاعة, سيرحل
29/12/2005السياسة الكويتية   

  
  ! للسالح الفلسطيني في لبنان الرخيصحذار من التوظيف  .45

 عريب الرنتاوي 
شق، عازمة على اللعب بالنار، حتى وإن كانت النتيجة إحراق تبدو بعض الفصائل الفلسطينية الموالية لدم

 آذار 14أصابع الفلسطينيين في لبنان جميعا، وتحويلهم إلى ورقة رخيصة على موائد التفاوض بين كتلتي 
ألكثر من عقدين من الزمان، لم تنطلق الصواريخ الفلسطينية من .  آذار الموالية لها8المعارضة لدمشق و

د مستوطنات الشمال، وألكثر من عقدين منع المقاتلون الفلسطينيون من استخدام جبهة الجنوب جنوب لبنان ض
اللبناني لقتال العدو الصهيوني، بعد أن منعت فصائل المقاومة اللبنانية األخرى من يسارية وقومية من ذلك، 

جرى حتى تتبدل المواقف فما الذي . ليستأثر حزب اهللا وحده، ووحده دون سواه، بشرف المقاومة وتمثيلها
ومن أي أرشيف غامض جرى استدعاء السالح الفلسطيني على عجل، ... والمواقع وتتغير قواعد اللعبة؟ 

  ليفعل فعله االستفزازي في شمالي إسرائيل وفي ظروف شديدة التعقيد وااللتباس لبنانيا وإقليميا؟
على جبهة الجنوب بعد أن ظل صامتا صدئا واألهم من هذا وذاك، لمصلحة من يستنطق السالح الفلسطيني 

لربع قرن من الزمان؟ الجواب على هذه األسئلة والتساؤالت ال نجده خارج إطار العالقة المتردية بين دمشق 
 -وحلفائها اللبنانيين والفلسطينيين من جهة، وجبهة الرابع عشر من آذار المشكلة أساسا من تيار الحريري 

  .جنبالط من جهة ثانية
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س صدفة أبدا، أن تنطلق الصواريخ اليتيمة التي لم يعلن أحد أبوته أو مسؤوليته عنها، من مناطق نفوذ حزب لي
 القيادة العامة في الناعمة -اهللا ومعاقله، وأن يأتي الرد اإلسرائيلي الفوري والسريع على قواعد الجبهة الشعبية 

  .جنوب بيروت، في رسالة لم تخف دالالتها على أحد
دفة أن يأتي التصعيد الصاروخي، وأن يصار إلى الزج بالسالح الفلسطيني على هذا النحو الفج، في ليس ص

لحظة تأزم المفاوضات حول عودة الوزراء الشيعة إلى حكومة السنيورة، وما تحفل به هذه العملية من شروط 
هناك .  االتجاهين المذكورينوشروط مقابلة، تتصل جميعها بالعناوين الرئيسة التي تتصدر أجندة الصراع بين

في لبنان، من يسعى الى االنقضاض على منجزات انتفاضة الرابع عشر من آذار وثورة الحرية واالستقالل، 
هناك من يريد إعادة عقارب الزمن إلى عهد الوصاية والهيمنة، وهناك من يريد أن يبقي هذا البلد رهينة 

ومن خلف هؤالء، هناك جبهة . التي تجري في لبنان وعليهللصراعات اإلقليمية وعمليات تسوية الحساب 
إقليمية ممتدة بامتداد الهالل إياه ال تريد سلما أهليا في لبنان، وال تريد للبنان أن يستعيد أمنه واستقراره وسيادته 

من واستقالله، وهي ذاتها الجبهة التي ال تريد لمسيرة تجديد النظام السياسي الفلسطيني أن تصل ضفاف األ
واألمان، ال تريد لحماس أن تشارك في العملية السياسية، وال تريد للهدنة والتهدئة أن تصبحا عنوان مرحلة 

  .فلسطينية ممتدة
اللبنانيون أدركوا هذه المعطيات مبكرا، فبادروا إلى توجيه النداءات لحزب اهللا بأن يغلب لبنانيته على والءاتـه                 

تووا قبل أشقائهم اللبنانيين بنار تغليب الوالء للحواضن القومية واإلقليمية على           اإلقليمية، والفلسطينيون الذين اك   
حساب الوالء لفلسطين، يناشدون اليوم بعض الفصائل التي تحمل هويتهم الوطنية أن ال تجعل مـن سـالحها                  

 معظم  ورقة رخيصة في لعبة تصفية الحسابات، فإذا كان إطالق الصواريخ من غزة غير مرغوب فيه بإجماع               
الفصائل الفلسطينية، فمن باب أولى أن ال يكون هذا العمل مطلوبا أو مرغوبا فيه عنـدما تنطلـق الـصواريخ     

  .الملتبسة من جنوب لبنان وفي شرط سياسي ملتبس
29/12/2005الدستور    

 
   أمل على طريق السالمشعاعغزة،  .46

جيمي كارتر   
بما في ذلك انتخاب رئيس الفلسطينيين رائيل وجيرانها هذا العام إشارات مشجعة إلنهاء الصراع بين اسشهد 

لكن المسألة األهم تمثلت في . جديد للسلطة الفلسطينية والتغيرات الجذرية في المشهد السياسي االسرائيلي
  .وتنذر هذه التغيرات بخطوة كبيرة في اتجاه سالم طويل األمد في المنطقة. انسحاب اسرائيل من قطاع غزة

الماضي، عدتُ مرة أخرى إلى المنطقة للقاء قادة اسرائيليين وفلسطينيين ) يناير(ون الثاني في بداية كان
ولترؤس فريق من مركز كارتر في مراقبة انتخاب خلف للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي توفي 

  .في فرنسا قبل شهر من ذلك
ي األولى في مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي وبعد أن هبطت الطائرة التي أقلتني في تل أبيب، كانت محطت

أرييل شارون الذي عرفته منذ أكثر من ربع قرن، كرفيق في الزراعة وضابط سابق وعضو فاعل في مجلس 
 في إقناع رئيس الوزراء الممانع آنذاك مناحيم بيغن بقبول اقتراحاتي النهائية في شأن 1979الوزراء ساعد عام 

  . ومصرمعاهدة سالم بين اسرائيل
 المصرية -وخالل زيارتي في كانون الثاني، بدأنا الحديث بمناقشة األهمية المشتركة للمعاهدة االسرائيلية 

  .بالنسبة إلى ِكال الجانبين، والواقع الالفت عدم انتهاك أي بنٍد منها
، وهو عمل 1982عام ولم نتناول في حديثنا القرار الذي اتخذه شارون عندما كان وزيراً للدفاع باجتياح لبنان 

 شخص من األبرياء والضعفاء في مخيمين 1100افتقر إلى التفكير وتمثلت نتائجه في مذبحة ذهب ضحيتها 
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فأدى التحقيق الذي تلى المجزرة إلى استقالته من منصبه باإلضافة إلى حظر توليه وزارة الدفاع بعد . لالجئين
  .رئيساً للوزراء يوماً ماولكن لم يتوقع أحد في تلك الفترة أن يصبح . ذلك

هذان الوجهان من ماضي شارون السياسي، أي االلتزام بالسالم والجرأة وفي ابتكار طريقة للعمل، ساعداني 
في فهم قراره سحب القوات االسرائيلية والمستوطنين من غزة مع االستمرار ببسط سيطرته المحكمة على حياة 

  .السرائيليين من الضفة الغربيةجميع الفلسطينيين ورفض نقل المستوطنين ا
سألت شارون بضعة أسئلة حول كيف سيتمكن الفلسطينيون المحررون في غزة من السفر إلى مصر، وكيف 
سيعبرون األراضي االسرائيلية إلى الضفة وكيف سيتمكنون من السفر من دون إعاقة إلى الخارج، عبر البحر 

وحيد والواضح أن اسرائيل ستجهز خطاً حديدياً بين غزة فكان جوابه ال. المتوسط المجاور أو عبر الجو
  .والضفة الغربية وسيسمح للفلسطينيين بالحصول على قطار وتشغيله

، طرحت على شارون 1996وبما أنني ساعدت في مراقبة انتخاب عرفات والمجلس التشريعي الفلسطيني عام 
 يوزعوا صناديق االقتراع في القدس الشرقية، وهل أيضاً إن كان بإمكان الناخبين الفلسطينيين المسجلين أن

  .سيفتَح نظام نقاط التفتيش االسرائيلية للسماح لهم باالنتقال من مكان إلى آخر عبر األراضي المحتلة
أجاب شارون بأن القدس الشرقية أرض اسرائيلية، وأن بإمكان الفلسطينيين القالئل الذين يعيشون هناك والذين 

يل أسمائهم كمنتخبين، أن يدلوا بأصواتهم عبر إرسالها بالبريد االلكتروني إلى الضفة الغربية تجرأوا على تسج
  .أما نقاط التفتيش فسيسهل المرور عبرها وفقاً لما تسمح به الحال األمنية. لتُحتسب

تب يطل بعد ذلك بوقت قصير، كانت محطتي الثانية في رام اهللا حيث تشاورت مع القادة الفلسطينيين في مك
على الفناء الذي ال تزال أرضه مكسوة بالحجارة والحصى، وهو المكان الذي دفن فيه الرئيس الراحل ياسر 

  .وكان الناطق األساس باسم القادة هو محمود عباس الذي انتُخب بعد أيام خلفاً لعرفات. عرفات
 سحب المستوطنين االسرائيليين وسألني الفلسطينيون عن تصديقي أن شارون كان مصمماً أو حتى قادراً على

وإضافة إلى مسألة االنتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس . من غزة، وقللوا من أهمية تسليم القطاع ولو حصل
التشريعي الفلسطيني اللتين كان مزمعاً إجراؤهما حينذاك في شهر تموز، أبدى القادة الفلسطينيون قلقهم المتزايد 

  . للقدس الشرقية والضفة الغربيةمن االحتالل االسرائيلي
وأظهر الفلسطينيون معرفتهم التامة بشروط خريطة الطريق وأعلن عباس والمجتمعون اآلخرون التزامهم 
الكامل بالخطة كما حال ثالثة أعضاء من المجموعة، أشاروا إلى معارضة شارون العلنية لتطبيق عشرات 

وأضافوا أن ال إشارات تدل .  اسرائيل من الضفة الغربية المحتلةالنقاط األساسية من الخريطة بما فيها انسحاب
  .على أن إدارة بوش ستظهر مراعاتها ومساندتها الكاملتين لقرار حكومة شارون

 كانون الثاني الماضي، زرت المكتب البيضاوي في البيت األبيض لرفع تقرير 9وبعد انتخاب عباس رئيساً في 
وحول االنتخابات الفلسطينية، فناقش بوش تخمين القادة الفلسطينيين حول إلى الرئيس بوش حول محادثاتي 

بعد ذلك، أرجئت االنتخابات  .مساندته إلسرائيل وأعرب عن التزامه بتطبيق كل بنود خريطة الطريق
لكن .  مستوطن انسحابهم من غزة بنجاح8000التشريعية الفلسطينية إلى كانون الثاني المقبل وقد استكمل 

الحرية التي ينعم بها فلسطينيو غزة ال تزال محدودة، خصوصاً في مسألة دخولهم فترات طويلة إلى درجة 
  .مصر وسفرهم إلى بلدان أخرى جواً أو بحراً، وانتقالهم لرؤية الفلسطينيين اآلخرين في الضفة الغربية

الجدار الفاصل على في غضون ذلك، توسعت المستوطنات االسرائيلية في الضفة المحتلة، واستمر بناء 
كما يبني االسرائيليون شبكة طرق تصل بين المستوطنات وبينها وبين اسرائيل، مع . األراضي الفلسطينية

  .اإلشارة إلى أن معظم هذه الطرق مخصص لمرور اآلليات االسرائيلية فقط
منذ انتخاب من جهة أخرى، استمرت أعمال العنف الفلسطينية على رغم تراجع وتيرتها في شكل ملحوظ 

لكن بعض قادة حماس و الجهاد االسالمي أعلن جهاراً تصميمه على مواصلة الهجمات على األهداف . عباس
  .االسرائيلية العسكرية والمدنية، في الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل
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زة وبرز تطور مثير للنزاع ومشجع في آن، تمثل في ترشح أعضاء من حماس لالنتخابات المحلية في غ
. والضفة وما حملوه معهم من خطط لحملة انتخابية تهدف إلى حصد مقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني

وأيقظ نجاحهم المفاجىء في تحدي حركة فتح بقيادة عرفات ثم عباس، األمل بأن حماس ستتخلى عن العنف 
عضويتهم إلى تطرف المجلس ولكن هذا الترشح أثار أيضاً القلق من أن تؤدي . أقله في األيام المقبلة

  .التشريعي
ويطرح سؤال أساس عما إذا كان االنسحاب االسرائيلي من غزة يشكل نقطة تحول حقيقية أو أنه خطوة أخرى 

ويتوقف الجواب على سياسات الواليات المتحدة وعلى المسألة األساس . متعثرة على طريق السالم المستحيل
ائيلية من مساحة كافية من الضفة الغربية، ما يفسح في المجال أمام إنشاء المتمثلة في سحب المستوطنات االسر

دولة فلسطينية ثابتة اقتصادياً وسياسياً، إضافة إلى مسائل أخرى يجب حلها منها وضع القدس الشرقية وعدد 
ك التي خسروها الالجئين الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة أو إلى األمال

  .1948وعائالتهم عام 
أما األهداف الجوهرية التي عبرت عنها خريطة الطريق واقتراحات السالم الشامل التي كانت محور تفاوض، 

وفي رأيي، ستالقي هذه المقدمات . بما في ذلك اتفاقية جنيف فهي تشكل مسودة مالئمة للبدء بمفاوضات ناجحة
ة ومن جميع قادة العرب تقريباً، وغالبية ساحقة من المواطنين االسرائيليين األساس الدعم من األسرة الدولي

  .والفلسطينيين
فما الذي يعوق مزيداً من التقدم؟ تتمثل العوائق الواضحة في استمرار التهديدات بالعنف التي يطلقها 

لفلسطينية باإلضافة الفلسطينيون المتطرفون، وفي تصميم بعض المستوطنين على مواصلة احتاللهم األراضي ا
إلى تسليم الدول األخرى بتقدم الواليات المتحدة عليها في عملية السالم، وامتناع القادة السياسيين األميركيين 

  .عن مواجهة القوى النافذة والمؤيدة السرائيل والمنتشرة في واشنطن وسواها من المناطق
 منذ ربع قرن أن معظم القادة اليهود في الواليات المتحدة وال يشكل العامل األخير قلقاً كما يبدو، ألنني اكتشفت

ومن المحتمل أن يرفض البعض . سيدعمون تقديم اسرائيل تنازالت في مقابل إحراز تقدم ملموس نحو السالم
وال يزال استعداد اسرائيل لبناء أسس متينة على المكاسب التي أنتجها . أي تنازالت فعلياً إال أنهم يشكلون أقلية

كما أظهر هذا االنسحاب نقطة سلبية واضحة، . النسحاب من غزة لتحقيق سالم عادل وشامل، أمراً غير أكيدا
تمثلت في رغبة القادة االسرائيليين في اتخاذ قرارات أحادية من دون إشراك األطراف األخرى، الواليات 

  .المتحدة أو الفلسطينيين في المسائل المتعلقة بعملية السالم
ال االنسحاب من غزة، من الممكن أن تؤدي الفوائد العابرة لِكال الجانبين إلى إفساد أي جهود وبعد اكم

فمع ازدياد السيطرة على القدس الشرقية وتحسين األمن . إسرائيلية حقيقية على طريق السالم الشامل والدائم
ستوطنين االسرائيليين في خلف الجدار المعتدي الذي بني في الضفة الغربية، ومع عشرات اآلالف من الم

الضفة الغربية الذين تحميهم قوات االحتالل، يواجه عدد كبير من االسرائيليين رغبة قوية في االنسحاب بكل 
بساطة من أي جهود إضافية للسعي إلى اتفاق سالم مبني على خريطة الطريق برعاية المجموعة الرباعية، أو 

سرائيلي من عملية السالم أن يترك الفلسطينيين يتخبطون في ومن شأن االنسحاب اال .على أي عرض مشابه
وكما هو محدد حالياً، تشكل غزة منطقة . مستقبل يستحيل عليهم أو على أي قسم من األسرة الدولية القبول به

تبقي غير قابلة للحياة اقتصادياً وسياسياً، وسط انعدام إمكان قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تتألف من القسم الم
  .من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

وستزداد الجهود االسرائيلية لتكريس استمرار هذا الوضع صعوبة مع ازدياد عدد الفلسطينيين في شكل الفت، 
  .في اسرائيل واألراضي المحتلة

جب أن تبذله وتكمن اإلجابة العقالنية الوحيدة عن هذه التحديات في إحياء عملية السالم، وسط تأثير قوي ي
 مع حدوث تطورات جذرية وواعدة تمثلت 2006وال يمكن تجاهل الوعود التي يحملها عام . الواليات المتحدة
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في االنتخاب المفاجئ لعمير بيريتس على رأس حزب العمل وانسحاب شارون من حزب ليكود وتشكيله حزب 
  .كاديما الهادف إلى إرساء السالم

  
  

ن يكون االنسحاب من غزة نقطة تحول في سبيل إرساء سالم دائم لإلسرائيليين، وبواسطة هذا الحافز، يجب أ
  .وبسط الحرية والعدل للشعب الفلسطيني

 نيويورك تايمز
29/12/2005الحياة   

 
  :كاريكاتير .47

  
29/12/2005اإلتحاد اإلماراتية   

  


