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  كرمطول للجهاد بفرض أجندة إيرانية بعد عملية اتهامات .1
أثارت اتهامات    حاولت الجهاد تنفيذها امس،     التي فاشلةالعملية  أن ال : رام اهللا  من   30/12/2005 الحياة   نشرت

وتحدث مسؤول كبير في السلطة عن أدلة أمنيـة         . للحركة بمحاولة فرض أجندة ايرانية على الساحة الفلسطينية       
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ح العسكري للجهاد خصوصاً في طولكرم، ومنها       على التدخل المباشر إليران في الجنا     تهم  وغير أمنية في حوز   
 وأوضح. مكالمات هاتفية تأتي من االراضي اللبنانية العضاء هذه المجموعات ورسائل عبر البريد االلكتروني            

أوضح أن  و. منذ بدء االنتفاضة، يوجه حزب اهللا وإيران دعماً لمجموعات عسكرية من حركتي فتح والجهاد             أنه  
وأضـاف  . توجهاً عاماً للجميع، أما اآلن فلدينا أجندة وطنية مختلفة وعليهم احترامها          الماضي كان   في  صمت  ال

وكشف . لدينا انتخابات، وحماس موافقة على ذلك، وما تقوم به الجهاد يلحق أشد الضرر بأولويات شعب بأكمله               
هم يجرون  وجود تسجيالت صوتية ألشخاص من حزب اهللا، بينهم شخص فلسطيني من داخل الخط األخضر، و              

اتصاالت مع ناشطين في كتائب األقصى ويعرضون عليهم توفير كل الدعم المطلوب لمواصلة القيام بعمليـات                
يتراوح بين خمسة آالف وثمانية آالف دوالر شهريا         وأشار الى ان الدعم المالي الذي يقدمه حزب اهللا         .عسكرية

هذا أمـر مكـشوف لـدينا       : وأضاف. ت بنكية للمجموعة الواحدة، موضحاً ان هذه األموال تصل عبر تحويال        
  .ولإلسرائيليين وللبنوك أنفسها وال يستطيع أحد إنكارها

نبيل ابو ردينة دان العمليـة      أن  : رام اهللا  من    وليد عوض   عن مراسلها  29/12/2005 القدس العربي    وأضافت
  .صعيدها العسكري حيث انها تقدم الفرصة السرائيل في مواصلة ت, ضد المصلحة الوطنيةاواعلن انه

  
   بمنعها من المشاركة في الحكومةة الرباعيمطالبةحماس تستنكر  .2

حماس، عبرت عن رفضها ومعارضتها لما جاء       أن   : 29/12/2005 48 عرب  مراسلة موقع  الفت حداد ذكرت  
 ان تحديد معايير خاصة للمرشحين لالنتخابات تهـدف إلـى تحـريض             , في بيان لها   وقالت. في بيان الرباعية  

واضافت ان بيان الرباعية يشير بشكل واضح الى أن هذه اللجنـة            . حركة من المشاركة  اللسلطة لمنع مرشحي    ا
وقالـت  . باتت مساحة للتعبير عن اإلرادة والمواقف األميركية، أمام صمت مستغرب ألعضاء اللجنة اآلخرين            

ت عن دور هذه اللجنة طالما أن إرادتهـا         إننا نعتبر البيان أميركياً بامتياز، وهو يثير عالمات استفهام وتساؤال         
صمت ازاء االعتداءات المتواصلة يومياً على الشعب الفلـسطيني         الواستنكرت  . مسلوبة ومواقفها مجيرة مسبقاً   

واكدت رفضها المطلق للتدخل في الشؤون الداخلية        .في غزة وارضه والتي كان آخرها فرض المنطقة العازلة        
  .فصائل وقوى الشعب الفلسطيني إلى رفضهالفلسطينية، ودعت السلطة و

ل مشير المصري أن موقف وق إلى :رام اهللا من 30/12/2005 القدس العربي  مراسلوليد عوضولفت 
نؤكد ان شعبنا , وتابع قائال . بتطبيق الديمقراطيةم وزيف مطالبتهيهميكشف ازدواجية المعايير لد, الرباعية
 . تحمل مسؤولياته واختيار من يمثلهىنه قادر علأ و,ارادة خارجيةى يس ال قانون وإراده فلسطينية ولىيحتكم ال

وطالب السلطة بمزيد من المواقف القويه لكي ال يقع شعبنا في اي حالة ابتزاز الن هذه التصريحات فيها تعدي 
 . القياده الفلسطينيةىعل

 أن على العالم    ,ه مشير المصري  افأضما  :  من غزة  30/12/2005 الرأي األردنية     مراسلة  سمر خالد  وتناولت  
أن يدرك بعد االلتزام الفلسطيني بالتهدئة والتنصل والتهرب اإلسرائيلي من استحقاقاتها أن المشكلة فـي هـذا                 

أن هذا الموقف يؤكـد أن أوروبـا   : وقال. االحتالل والعدوان، وليست المشكلة في الشعب ومقاومته المشروعة   
 فـي   الحركـة حماس، وتدرج واضح في ذلك من خالل رفـضها مـشاركة            وأميركا في تراجع إيجابي تجاه      

وأعرب عن اعتقاده بأنـه      .مشاركة في الحكومة المقبلة   الاالنتخابات من حيث المبدأ، وها هي أخيرا تحذر من          
  .في نهاية المطاف ستتعامل األطراف الدولية مع واقع موجود

 صائب عريقات ببيان الرباعية الذي  ترحيب:توكاال نقال عن 30/12/2005 الخليج اإلماراتية وأوردت
وقال نحن على استعداد تام  .إسرائيل بضرورة السماح الهالي القدس الشرقية بالمشاركة في االنتخابات طالب

 بعدم مشاركة الفصائل، في أي مجلس وزراء قادم هي ضد تها أضاف أن دعوهلكن .لضمان هذه االنتخابات
  .بد الحديث عنهاالحكومة وتنطلق من مسألة ال
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   ينصح دولته بتأييد مشاركة حماس في االنتخاباتإسرائيليمستشار : تقرير .3
 بالترحيب بمشاركة حماس، في تهنصح مستشار رفيع لوزارة الدفاع اإلسرائيلية دول:  يو بي آي،تل أبيب

ة للتعاطي مباشرة مع االنتخابات ألنها تعكس حقيقة سياسية في المجتمع الفلسطيني، وسيعطي إسرائيل الفرص
ولفت العميد احتياط شالوم هراري في بحث نشره معهد  .الحكومة الفلسطينية الممثلة فعال للشعب الفلسطيني

الشؤون المعاصرة بالقدس الي أن حماس والجهاد قادرتان علي التفوق علي الشرطة الفلسطينية ألن عناصرهما 
 حماس أو الجهاد يوازي أربعة أو خمسة عناصر من فتح كل عنصر من و.أفضل تدريبا وأكثر تحفيزا منها

وأضاف أن منظمة التحرير بقيادة عرفات لم تكن أبدا الممثل  .ألنه أكثر التزاما وأكثر تطرفا وأكثر انضباطا
واعتبر أن إسرائيل وقعت اتفاقات أوسلو مع نصف  .كانت دائما موجودة الوحيد للشعب الفلسطيني فحماس

 فإن أي حماسوحذر من أنه من دون مشاركة  .ويقول إن محمود عباس يمثل نصف عنوان. الفلسطينيين فقط
 ...منه % 20إنه، ربما، يمثل . ورقة توقعها إسرائيل مع السلطة ال قيمة لها، ألن عباس ال يمثل النظام برمته

آلن ما كان عرفات واعتبر أن التعادل العسكري القائم بين السلطة وحماس يعني أن الفلسطينيين يعيشون ا
 .يصفه بديمقراطية البنادق

  30/12/2005القدس العربي 
  

  العازلة  المنطقةوتؤكد بقاء  القطاعاسرائيل تهدد باجتياح  .4
 أعلنت مصادر رفيعة فـي  :برهوم جرايسي نقالً عن مراسلها في الناصرة   30/12/2005الغد األردنية   نشرت  

منية الستمرار فرض المنطقة األمنية العازلة في شمال غـزة،          جيش االحتالل امس ان الجيش لم يحدد فترة ز        
قال محلل الـشؤون العـسكرية فـي يـديعوت           و .وان هذه المنطقة ستبقى طالما ان اطالق الصواريخ مستمر        

احرنوت إن اسرائيل وقعت في مصيدة، فمن الواضح كليا ان وقف اطالق قذائف القسام يتطلب تواجـدا فـي                   
تونا من القطاع، والدخول مجددا اليه يلغي انجاز فك االرتباط، على األقل في الـوعي،               الميدان، ولكن خرجنا ل   

وبالتأكيد فإنه ال يتم شطب انجاز كهذا قبل االنتخابات، ولكن من ناحية ثانية، فهناك ضـرورة للعمـل لوقـف                    
 .قذائف القسام، ولكن العمل يجب ان يكون بحذر شديد لكي ال يتدهور الوضع

قوات االحتالل واصلت    أن   30/12/2005الخليج اإلماراتية    ذكرت   آمال شحادة  القدسراسلتها في   ونقالً عن م  
طائرات غارات جوية على شمال غزة، إال أن        الوشنت   .أمس تنفيذ عدوان الحزام األمني مهددة بإعادة احتالله       

ة يتم خاللها قطـع التيـار       زئيف بويم وصف ما ينفذ حاليا بالفشل اإلسرائيلي وطالب بتنفيذ خطة عسكرية بري            
وحرض جيسن السكان الفلسطينيين على التنظيمات الفلـسطينية،         .الكهربائي عن المناطق الفلسطينية المستهدفة    

ودعاهم إلى العمل لطرد مطلقي القسام، ومن وصفهم بالمخربين لحماية انفسهم من اي ضرر محتمل ازاء مـا                  
يعوت احرونوت أمس ان جيش االحتالل اعد خطـة مـن ثـالث            وذكرت يد  .تنوي إسرائيل تنفيذه في المنطقة    

ونقل المحلل العسكري للصحيفة فيشمان عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولهـا ان المرحلـة              . مراحل للعدوان 
الثانية تتضمن انذار سكان بلدتي بيت حانون وبيت الهيا وحي الشجاعية بمغادرة منازلهم اذا اسـتمر إطـالق                  

أما المرحلة الثالثة فتتضمن عملية برية كبيرة إلعادة احتالل         . منطقة الحزام األمني الجديد   الصواريخ من خارج    
غزة وذلك في حالة فشل العمليتين األولى والثانية، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة لـن يـتم تنفيـذها اال بعـد                      

  .االنتخابات اإلسرائيلية
  

   في موعدهاالفلسطينيةاالنتخابات : القدوة .5
أكد ناصر القدوة أن االنتخابات ستجري في موعدها في القدس وجميع االراضي الفلـسطينية، وأنـه                : رةالقاه

  ن االنتخابات حتى تكون ديموقراطية يجب أن تكون أوقال  .ممنوع اجراء انتخابات في ظل تدخل خارجي
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  .مفتوحة للجميع من دون استثناءات
  30/12/2005الحياة 

  
   معبر رفحيقتحمون عناصر الشرطة الفلسطينية .6

 للنيران وقع أمس قرب منزل محمود عباس خـالل  اإطالقأن : الوكاالت نقال عن  30/12/2005 البيان   نشرت
  . جنازة شرطي قتل أثناء شجار بين قوات األمن وعائلة شخص معتقل في غزة

 مـن عناصـر      مصادر فلسطينية ان عدداً    هقالتما  : 30/12/2005 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد وأضافت  
وبينت مصادر ان المـسلحين      .هماحتجاجا على مقتل زميل    .الشرطة الفلسطينية اقتحموا صباح اليوم معبر رفح      

واضافت ان المراقبين االوربيين تركـوا       .VIP  جوازات امليسمحوا للمواطنين العاديين بالسفر فيما منعوا ح      
  . شكل اعتيادى بوجود المراقبين في وقت قريب جدا فلسطينية اكدت ان المعبر سيعمل بااال ان مصادر. المعبر

  
   عن تمويل لموازنة السلطة الخاويةبحثاًعباس إلى الخليج  .7

وقال نبيل أبو ردينـة ان      .  يبدأ محمود عباس غداً جولة خليجية بحثاً عن دعم لموازنة السلطة الخاوية            :رام اهللا 
سؤولون في مكتب عباس ان الـسلطة تواجـه         ويقول م  .الهدف من الجولة هو البحث عن دعم سياسي ومالي        

  .صعوبات جدية في صرف رواتب موظفيها بعد رفض الدول المانحة تزويدها بأي دعم للموازنة
  30/12/2005الحياة 

  
   بإقتراع االمنيين في مقارهمالحكومةتحذيرات من رغبة  .8

ة من مغبـة تمريـر قـرار        ر مصادر فلسطيني  يحذت: غزة من   30/12/2005 البيان    مراسل ماهر إبراهيم ذكر  
 مما يوفر األجواء لحـدوث      ,باقتراع قوات األمن والشرطة الفلسطينية في مقراتها حسبما يريد مجلس الوزراء          

  .تالعب وتزوير
وقالت في بيان لهـا      .حماس رفضت القرار  إلى أن    : 29/12/2005 48 عرب  مراسلة موقع  الفت حداد ولفتت  

اإلجراءات التي تمثل ضربة لنزاهة االنتخابات قبل أن تبـدأ، ومنهـا            ان مجلس الوزراء أصر على العديد من        
إضافة إلى  , رغم أن الطبيعي أن يكون ذلك مخصصا فقط لقوات الشرطة         ،  مشاركة جميع أفراد األجهزة األمنية    

منع أي مـن وكـالء      و ,المخصصة داخل مراكز ومقرات األجهزة األمنية وليس في المقرات المدنية           ئهاإجرا
وطالبت الحكومة بإلغاء القرار واحترام اإلجراءات       .م والهيئات الرقابية من المشاركة في عمليات الرقابة       القوائ

  .لشفافيةااالنتخابية وعدم التدخل في شؤونها ضمانا للنزاهة و
  

  التشريعية لإلنتخابات حهياحمد حلس يسحب ترش .9
 رفض بصورة   هوقالت مصادر فلسطينية ان    .باتاعلن احمد حلس انسحابه نهائيا من الترشح لالنتخا       : الفت حداد 

واوضحت ان محاوالت مكثفة يبذلها محمـود عبـاس          .قاطعة ان يرشح نفسه سواء على الدوائر او قائمة فتح         
 اصر على موقفه وابلغ لجنة االنتخابـات        ه بالعدول عن قراره، مضيفة ان     هواعضاء في اللجنة المركزية القناع    

 يمثل تيارا مركزيا في فتح ولديه االف المؤيدين واالنصار يشكل           حيث هن رفض واشارت الى ا   .ذلكالمركزية  
  . الموحدة الحركةعقبة جديدة في طريق كتلة 

  29/12/2005 48عرب
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   الشرف الفصائليةوثيقةحماس التعارض التوقيع على  .10

أي وثيقة شـرف   ال تعارض من حيث المبدأ التوقيع على حماسأكد ياسر منصور أن : غزة ـ ماهر إبراهيم 
تتضمن بنوداً تنص على احترام النظام والقانون والعملية االنتخابية وما يترتب عليها من نتـائج، وكـشف أن                  
الفصائل في نابلس بما فيها حماس بصدد التوقيع على وثيقة شرف في غضون أسبوع تنص على العديـد مـن       

إلى ذلك قررت اللجنة العليا لمتابعـة       . تلف القوائم المبادئ أهمها االحترام المتبادل بين جميع المرشحين من مخ        
أوضح، مـدير عـام الملتقـى       فيما  .  إمهال حماس حتى الثاني من الشهر المقبل، لتحدد موقفها         , الشرف ميثاق

الفكري العربي، أنه جرى استحداث مراقبين معتمدين من لجنة االنتخابات المركزية، ستكون وظيفتهم مراقبـة               
  .  ميثاقالل بمدى التزام الفصائ

  30/12/2005البيان 
  

  مفاوضات مع اسرائيلتجريحماس لن : هنية .11
إن :  لن تجري مفاوضات مع إسرائيل قائالهأكد اسماعيل هنية امس علي أن حركت :رام اهللا ـ من وليد عوض

تكرر  لن ى أن الفصائل والقوأكدو. هذه الفكرة غير مطروحة في ظل تنصل إسرائيل من االتفاقيات السابقة
وعن مشاركة حماس في االنتخابات ألول  . تعدد خيارات حركته في المرحلة القادمةى الاشيئاً فاشالً، مشير

 .ان الحركات القوية حينما تقرر ال تخاف وإنما تدخل بثقة وتتعامل مع كل مرحلة بما تقتضيه, مرة قال
 ىحركة علالوأعرب عن حرص  .خاباتوأوضح أن حماس تقف أمام مرحلة جديدة ستحدد مالمحها نتائج االنت

إن المشروع الصهيوني وصل القمة اآلن بعد : وحذر من استمرار جلد الذات قائالً. الشراكة والتعددية السياسية
 . سيشهد مرحلة سقوط خالل األربعين عاماً القادمةوهو,  عاما40صعود دام 

  30/12/2005القدس العربي  
  

  بات في جنينكتائب االقصى تهدد بمنع االنتخا .12
 قررت منع اجراء االنتخابـات التـشريعية فـي     االقصىقال زكريا الزبيدي ان كتائب: غزة ـ ماهر إبراهيم 

حتى تتوفر الظروف واألجواء المناسبة وتتحقق األهداف والمطالب        ,  ولن يقتصر الموقف على مقاطعتها     ,جنين
وأكد ان القرار قابل لمزيد مـن الخطـوات         . لوطنيةالعادلة للقاعدة والكادر الفتحاوي والتي تنسجم والمصلحة ا       

التصعيدية الن الكتائب لن تتراجع عن موقفها حتى إزالة االحتالل ومـستوطناته والـشروع الفـوري بتنفيـذ                  
  . تفاهمات القاهرة

  30/12/2005البيان 
  

  على غزةاجنحة فلسطينية تتوحد للتصدي لالعتداء االسرائيلي .13
 وألوية الناصر، عن ى، وكتائب شهداء االقصى كتائب أبو علي مصطفعلنتا :رام اهللا ـ من وليد عوض

 . غزة تنفيذ مخطط إقامة منطقة عازلة شمال إسرائيل بدء ىتشكيلها غرفة عمليات مشتركة ردا عل
  30/12/2005القدس العربي 

  
  ومايطفو اآلن تراكمات 82خالفات فتح بدأت عام : االفرنجي .14

  ? هل هو خالف أم صراع أم سوء إدارة وقيادة ?  الذي يجري داخل حركة فتحما): غزة(عبدالقادر فارس 



 

 7

الحقيقة إن مايجرى في داخل حركة فتح هو مجموعة من التراكمات السلبية التي حدثت منذ خروجنـا مـن                   -
ونتيجة أيضاً للتفاعالت التي نتجـت      , م وطوال مدة بقائنا في تونس على مدار عشر سنوات         1982بيروت عام   

وبناء السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة وان هناك غياب للحياة التنظيميـة وإهمـال لـدور               , اتفاقية أوسلو عن  
وبناء مؤسـساته  , التنظيم واهتمام كبير جداً للسلطة وبنائها دون األخذ بعين االعتبار وضع التنظيم واالهتمام به        

اتيات الذي كان يجب أن يـتم فـي داخـل           يضاف إلى ذلك غياب انعقاد المؤتمرات الحركية وغياب حصر الذ         
  . الوطن وبشكل سريع

وهذه الحالة كانت تجعل الحركة عاجزة عن مجابهـة         , كل هذه األمور خلقت حالة إرباك في داخل حركة فتح         
وإعطاء إجابات واضحة عن المشاكل التي تواجهها وهذا األمر الحظناه في االنتخابات التي فقدنا فيها التواجـد                 

واآلن ونحن مقبلون على االنتخابـات التـشريعية        , بلديات حتى في قطاع غزة وفى بعض الدوائر       في بعض ال  
بدأت المشاكل تطفوا على السطح وبدأت هذه المشاكل تبرز بشكل كبير ولم تستطع القيادة في اللجنة المركزية                 

يد القوائم وفى اتجـاه     ولم يستطع المجلس الثوري أن يضع تصورات تشد الحركة في اتجاه توحيد الرأي وتوح             
  . توحيد الطرح السياسي

  ? هل هذه هي المشكلة? يجري الحديث داخل الحركة عن صراع الجيل القديم و الجيل الجديد*
لو نظرنا  , يؤسفني جدا أن يصبح هذا الشعار مطروحاً من قبل الكثير من القيادات الشابة في داخل حركة فتح                -

 بيرس تخطى الثمانين عاماً وشارون يقترب من الثمانين عاماً وهناك قيادات            إلى المجتمع اإلسرائيلي لوجدنا أن    
في العالم تحكم في هذا السن والمسألة ليست مسألة شاب أو شيخ وإنما المسألة هي الخط الـسياسي والفكـرة                    

اف وااللتـزام   أنا أقول بأن المشكلة هي أوال االنتماء للمبادئ واألهد        . السياسية التي يتبناها هذا الشخص وذاك     
ببرنامج سياسي واضح من قبل أبناء الحركة والتنافس الشريف لهو الهدف الذي يجب أن نسعى لتحقيقه لتطبيق                 

  . هذا البرنامج على األرض وبناء تنظيم جيد يكون له قدسية وحرمة ولمؤسساته أيضا قدسية
  ? هل وصلت الحركة إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على حل مشكالتها*
وما زلنا حتى اآلن غير قادرين على إعطاء إجابات كافـة تلـم             , حن ما زلنا نغوص في العديد من المشاكل       ن-

وفـي  . الوضع الفتحاوى والشارع الفلسطيني وهذا األمر لألسف سيئ جدا اليمكن أن تستمر الحركـة عليـه               
الجميـع  , يني وحـده  الوضع الحالي التستطيع جهة وحدها تحمل سياسة مايجري وحمل هموم الشعب الفلـسط            

المشكالت وصلت اآلن إلى درجة كبيرة شلت الحركة وهـذا          , ومازالت األمور غير محلولة   , يتحمل المسؤولية 
  . يشكل منعطفاً خطيراً جداً على مستقبل حركة فتح

  '' ? فتح '' هل نوجد جهات خارجية ساهمت في أزمة *
ي لألراضي الفلسطينية رسم السياسة بالشكل الـذي        في الحقيقة إن مايجرى على األرض من احتالل إسرائيل        -

ولقد نجح في ذلك نجاحاً كبيراً حيث انه نجح في تمزيق الضفة الغربية وفى االنسحاب االحادى                , يريده شارون 
نجح باالستفراد بالضفة الغربية وتوسيع المستوطنات هناك وزيادة بناء الجدار وتهويد القدس            , الجانب من غزة  
ا واستطاع أن يقنع العالم بأنه يقود حملة سلمية لتهدئة األوضاع في المنطقة ولم يستطع الجانـب        بشكل كبير جد  

الفلسطيني أن يضع سياسة لمنع هذه االنجازات التي نجح شارون في تحقيقها على االراضى الفلسطينية، وهذا                
التـي  '' فتح'' وخاصة لحركة   , ضىبالتالي يقود إلى إرباك في داخل الساحة الفلسطينية ويقود إلى نوع من الفو            

ألنه كل ما وعدنا به شعبنا الفلسطيني لم نستطع أن ننجزه ما عدا انجاز واحد فقط وهـو                  . تقود السلطة الوطنية  
مع استمرار حاالت القتـل والقـصف       , ولكن ما زال قطاع غزة محاصرا     , خروج اإلسرائيليين من قطاع غزة    

  . واالغتيال واالجتياح
وهل أنتم مطمئنـون  , كم إلنجاز االنتخابات التشريعية وما هي قراءتكم لنتائجها حسب المعطيات  ما هي توقعات  *

  ? إلى النتائج
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الحقيقة في ظل األوضاع الحالية أنا لست مطمئناً على اإلطالق للنتائج االنتخابية فيما يتعلق بحركة فتح ولقد                  -
تخوفاتي وقمت بإرسال اقتراحات لألخ الـرئيس        نوفمبر من هذا العام شرحت فيها        22سبق وكتبت رسالة في     

أبو مازن ولإلخوة أعضاء اللجنة المركزية واعتقد أن ما حدث اآلن منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن أكـدت تلـك                    
  . المخاوف لدي ولذلك أنا لستُ مطمئناً للنتائج القادمة 

ي اقتراحاتكم لضمان استمرارية الحركة     حركة فتح ستحتفل بعد أيام بذكرى انطالقتها الحادية واألربعين ما ه          * 
  ? في تأدية دورها الريادي والقيادي

وهذا يعنى أن نبـدأ     , هناك أمور كثيرة أوالً يجب أن نقوم باالستمرار باإلعداد للمؤتمر السادس واالنتخابات           -
ركيـة وإجـراء    أوالً بحصر العضوية والذاتية ألبناء الحركة في كل مكان في العالم ثم نقوم بعقد مؤتمرات ح               

االنتخابات فيها على صعيد الشعبة ولجنة المنطقة واإلقليم النتخاب القيادات التي لها حق المشاركة في المؤتمر                
السادس والذي بدوره يقوم بانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري جديد ألنه بذلك فقط نستطيع الخـروج                 

طيع أن نفسح المجال أمام قيادات مسئولة تكسب ثقة أبنـاء  من المأزق الحركي الذي نعيشه اآلن وبذلك فقط نست 
الحركة وهذا هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يخرجنا من األزمة الحالية إلى مستقبل واعد تعطى فيه فتح كـل                 
طاقاتها وإمكانياتها لخدمة مشروع فتح ومواصلة مسيرتها النضالية وتثبيـت دورهـا القيـادي فـي الـساحة                  

  .الفلسطينية
  30/12/2005عكاظ 

  
  لن نفتح جبهات جديدة: في لبنانالمنظمات الفلسطينية  .15

وإلى أين   سالحالراء المنظمات الفلسطينية المختلفة حول مصير       آلع  ال استط في:  نسرين ناصر الدين  بيروت،  
ـ       : ممثل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات       ، قال   اتجاهه و ان السالح الفلسطيني وجهته واضـحة وه

لـذلك ان   , وليس له في لبنان أية وظيفة داخلية سوى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني           , باتجاه العدو الصهيوني  
واكد أبو العردات ان الحوار الذي جرى بين الفلـسطينيين           . هذا السالح ال يناقش بمعزل عن موضوع الشعب       

, ان ما تم الحديث عنه هو تنظيم هذا السالح         ،والحكومة اللبنانية لم يتم الحديث خالله عن موضوع نزع السالح         
ليعلم الجميع انه   : وقال. هذا التنظيم يتم داخل المخيمات اما خارجها فموضوع السالح يجب ان يخضع للحوار            

ورأى أبو العردات ان كل االحتماالت      .  الفلسطينية المحتلة  -ليس لدينا مشروع لفتح جبهة على الحدود اللبنانية       
  . ول مواجهة بين الفلسطينيين والجيش اللبناني اذا ما اتخذ قرار نزع السالح بالقوةمفتوحة لجهة حص

 إن الذي يحصل اآلن هو فـتح للممـرات المتعلقـة             قال مروان عبد العال  , فيما ممثل الجبهة الشعبية في لبنان     
ب التي تقتـضي     ورأى أن السالح الفلسطيني يجب ان ينظر إليه بشكل غير مجرد عن االسبا             . 1559بالقرار  
  . فنحن لسنا أعداء للبنانيين بل اخوة ونحرص على سيادة واستقرار بلدهم, تواجده

, قال ان السالح الفلسطيني داخل المخيمات ليس في موقع المساومة         فممثل القيادة العامة في لبنان أنور رجا        أما  
وهذا الموقف يعود ألطراف وفئات معينـة  , معتبراً ان نغمة هذا السالح هي معزوفة تعكس موقفاً سياسياً مسبقاً   

 .ومؤشر هذا الموضوع هو في كيفية تعاملهم مع سالح المقاومة اللبنانية          , لها مواقف من وجود المقاومة أصالً     
 .يراد حشر السالح الفلسطيني في الزاوية وكذلك إسقاط مشروعيته ومبرراته وكأنه سـالح مـارق              : وأضاف

بأن هناك الكثيرين من العقـالء      : وختم القول , هة بين اللبنانيين والفلسطينين   وتمنى رجا أن ال تحصل أية مواج      
اما بالنسبة لنا فسنفوت أية فرصـة لحـدوث   , وأصحاب الشأن والقرار الذين يحولون دون حصول أية مواجهة        

  .ولن ننجر ألية مواجهة ألننا أصحاب قضية, ذلك
 30/12/2005عكاظ 

  
   ة إلذالل الفلسطينيين يبتكر طريقة جديدجندي إسرائيلي .16
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قام جنود االحتالل بإخراجهم وطلبوا     فوصل بهاء سهيل برفقة زمالئه إلى الحاجز االحتاللي قرب قرية زواتا،            
من بهاء وزمالئه الثالثة أن يخلعوا مالبسهم أمام الطالبات الثالث اللواتي كن برفقتهم، ولكن الشبان رفضوا في                 

االحتالل على إرغام الشبان األربعة على نزع مالبسهم كان قوياً، إذ ارتبط            باديء األمر، إال ان إصرار جنود       
يجب عليك  : توجه خاللها أحد الجنود إلى بهاء وقال له       ثم  رضخوا أخيراً،   حتى  هذا اإلصرار بالضرب المبرح     

فتاة  ومـع    ولكن بهاء رفض، ليستمر الجندي في إذالله لبهاء وال         !. أن تقبل إحدى الفتيات إذا أردت أن تذهب       
 وهـي تجهـش بالبكـاء،        الفتاة استمرار رفض بهاء قام الجندي بضربه مرة أخرى ضرباً قاسياً، توجهت إليه           

كما ترون، فإنكم توافقون دوماً علـى       :  ثم جاء الجندي وقال    .أنا أختك منذ اآلن، ويمكنك تقبيل أختك      : وقالت له 
  .مما كنتم ترفضون، لن تدخلوا نابلس، اذهبوا من حيث أتيت

  30/12/2005البيان 
  

  رسائل الجوال للتنبيه من اجتياح االحتالل   .17
أمام االحتالل تبقى الوقائع على األرض مفتوحة ألشكال عديدة من المواجهة التي تتخذ               :أمين أبو وردة  ،  نابلس

جـوال  مع تقدم أول مجموعة من دوريات االحتالل إلى أطراف مدينة نابلس، تبدأ رسـائل ال              ، ف أشكاال مختلفة 
بالوصول إلى العديد من المواطنين تنذر بوجود تحركات لتلك القوات فيما يتبرع آخرون بإعادة إرسـال تلـك                  

وتشهد مدينة نـابلس     .الرسائل إلى أقرانهم في أحياء أخرى إلفشال أية محاولة لالعتقال أو اإليقاع بالمطلوبين            
ويعتبر مواطنـون أنهـم يـستخدمون الرسـائل         . وعوالمخيمات القريبة منها اجتياحات يومية منذ قرابة األسب       

وفـي   .القصيرة بمبادرتهم الخاصة ويتكلفون بأثمانها من جيوبهم، معتبرين ذلك خدمة وطنية للـصالح العـام              
محاولة لالحتالل لوقف رصد تحركاتهم يقوم جنود االحتالل لدى احتاللهم شققا وبنايـات السـتخدامها نقـاط                 

الهواتف الخلوية من أصحابها منعاً إلجرائهم اتصاالت أو إرسال رسائل تكـشف            مراقبة وكمائن إلى مصادرة     
  .وجود تلك القوات

  30/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  استياء عام في قطاع غزة من اختطاف بريطانية ووالديها .18
اعرب كثير من الفلسطينيين عن حـزنهم       :   فتحي صباح   عن مراسلها،  غزةمن   30/12/2005 الحياة   نشرت

التـي  ) عامـا 24(وتعاطفهم مع المواطنة البريطانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق االنسان كيت بيرتون              
وبدا الغضب واالنفعال واضحين على وجـوه        .خطفها مع والديها مجهولون في مدينة رفح مساء اول من امس          

ة أمس احتجاجاً على خطـف      واعتصم عشرات الفلسطينيين في باحة المجلس التشريعي في مدينة غز          .كثيرين
وحمل المعتصمون الفتات نددت بظاهرة االنفالت      . بيرتون ووالديها، بدعوة من مركز الميزان لحقوق االنسان       

االمني والفوضى وعدم قيام السلطة بما يكفي لردع من تسول له نفسه القيام بمثل هذه االعمال التـي يـصفها                    
معتصمون ان خطف االجانب يسيء الى الشعب الفلـسطيني ويـشوه           واعتبر ال  .معظم الفلسطينيين بانها مشينة   

ميالد مدينة بيت لحم دعـت      الوعلمت الحياة ان بيرتون التي كانت تقضي اجازة عيد          . صورته امام العالم كله   
 والديها الى زيارتها في غزة الطالعهما على معاناة الشعب الفلسطيني وظروفه المأساوية، ولتقديم الدليل لهمـا               

 تعمـل   هـا وفي لندن اعلنت الخارجية البريطانية امس ان      .  ان قطاع غزة مكان آمن وان ال خوف عليهما         على
  .جاهدة مع المسؤولين الفلسطينيين لتأمين اطالق سراح الناشطة ووالديها

 مجموعات صقور فتح العسكرية اعتبرت ان خطف ثالثة بريطانيين           أن 30/12/2005 الغد األردنية    وجاء في 
  .جنوب قطاع غزة االربعاء جريمة داعية الخاطفين الى اخالء سبيلهم فورافي رفح 

وصـف الحـادث بأنـه مؤسـف         توفيق أبو خوصـة   أن   30/12/2005وأضاف المركز الفلسطيني لإلعالم     
وعبـر   .ومرفوض، مضيفاً أن المعلومات الموجودة حول الجهة التي قد تكون ضالعة في هذا الحادث شحيحة              
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 وكافة الفصائل الفلسطينية الختطاف الرعايا األجانب فـي قطـاع           ة حماس ن رفض حرك  سامي أبو زهري، ع   
وتمثل تهديداً واضحاً   , وقال إن عمليات االختطاف للرعايا األجانب تتعارض مع تقاليد الشعب الفلسطيني          . غزة

  . لمصالحه
  

  مسح إسرائيلي لقرية جنوب قلقيلية  .19
       سمى باإلدارة المدنية اإلسرائيلية، ترافقها مجموعةٌ مـن قـوات          أكد فلسطينيون قيام مجموعة من موظفي ما ي

 . االحتالل وخالل اليومين الماضيين، بمسٍح سكاني لقرية عزون عتمة جنوب قلقيلية بما يسمى التعداد السكاني              
وقد أبدى سكان القرية تخوفهم من هذا التعداد، حيث إن اإلسرائيليين يدخلون بيوت القرية بيتاً بيتـاً ويقومـون                

وأشار السكان إلى أن جنـود      . بتسجيل أسماء مالكيها وساكنيها فرداً فرداً وعن مساحة المسكن وأرقام الهويات          
 الوضع على البوابة الحديدية المقامـة علـى         االحتالل سربوا معلومات حول أهداف هذا اإلحصاء، وهو ضبط        

  . وأفاد األهالي أن هذه األسباب للتعداد قد تحِرم أهالي القرى المجاورة من الوصول إلى أراضيهم.مدخل القرية
  30/12/2005البيان 

  
  إسرائيل تمنع فلسطينيين من أداء فريضة الحج   .20

حالـت سـلطات االحـتالل دون أداء          :ويرة سامر خ  ،نابلس من 29/12/2005 ذكر صوت الحق والحرية      
عشرات الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة مناسك الحج لهذا العام بعد أن رفضت السماح لهـم                  

 دون إبـداء    بالسفر، من على معبر الكرامة الحدودي بين الضفة واألردن ومعبر رفح على الحدود المـصرية              
  . سبب المنع
مصادر فلسطينية رسمية أوضحت أن إسرائيل منعت نحـو         أن   28/12/2005ن الين    موقع اسالم او   وأضاف

من جهة أخرى كشفت مصادر فلسطينية عـن         . مواطنا من أسر الشهداء واألسرى من التوجه ألداء الحج         250
 ، وجود قائمة بأسماء من تسميهم إسرائيل بـمطلوبين فلسطينيين وهم ممنوعون من السفر للحج عبر معبر رفح               

  .رغم نفي السلطة الفلسطينية لوجود مثل هذه القائمة
  

   على العمالة أو هدم المنازل  48إسرائيل تساوم فلسطينيي  .21
 الـى ابتـزاز     48تعرضت عائالت فلسطينية من داخل فلسطين المحتلة العـام            : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 

دم تنفيذ قرار هدم البيوت مقابل ان تكـون         إسرائيلي في محاولة لتجنيدها الى جهاز مخابراتها بحيث تعرض ع         
وكشفت عائلة الخواجا من مدينة اللد، التي تقيم مع عائلة الـصانع خيمتـي    .العائلة عميلة في جهاز المخابرات  

اعتصام احتجاجا على قرار هدم بيوت العائلتين، ان ممثالً من جهاز المخابرات جاء لمـساومتها بعـد اقامـة                   
وقـال احـد    . فقة انضمام ابناء العائلة الى جهاز المخابرات مقابل عدم هدم البيـوت           الخيمة وعرض عليها موا   

اصحاب البيوت المهددة بالهدم انه قيل لهم اذا وافقوا على طلبهم بأن يكونوا عمالء سيـصبح بيـتهم بمنزلـة                    
شة برسالة الى   وبعث النائب دهام   . وقداسة حائط المبكى لدى السلطات ولن يسمحوا ألي كان من االقتراب منه           

  .يجاد حل ألهالي البيوت المهدومة، رافضا اسلوب االبتزاز الذي تستخدمه السلطاتإالداخلية يطالب فيها 
  30/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  معتقل فلسطيني يروي وحشية اإلسرائيليين  .22

وروى كيـف   . كشف معتقل فلسطيني عن تعرضه لممارسات وحشية إسرائيلية خالل وبعـد عمليـة اعتقالـه              
اقتحمت القوات اإلسرائيلية بيته واعتدت على زوجته الحامل، ما أدى إلى إجهاضها، واعتقلت ضـيوفا كـانوا                 

مركز توقيف الجلمة أن قـوات  من أضاف األسير عز الدين  . وأكد أنه ال يعرف حتى اآلن سببا العتقاله   . لديه



 

 11

ر، الذي يبلغ من العمر تسع سنوات، موضحا أنه         االحتالل قامت خالل عملية اعتقاله أيضا بضرب ابنه الصغي        
وقال خالل شهادته لقد اعتقلوا ضيوفا كـانوا         . شاهد أحد ضباط الجيش اإلسرائيلى وهو يرفعه ثم يلقيه أرضا         

أضاف منذ اللحظة األولى العتقـالي ضـربوني علـى رأسـي            . موجودين في بيتي ثم أفرجوا عنهم بعد ذلك       
األولى التي تلقيتها على خاصرتي إلى كسر في القفص الصدري من جهة            وأدت الضربة   . وخاصرتي وظهري 

وكان المحقق يثبت رجلي بأرجله ويجبرني على ثني ظهري حتى يـصل رأسـي إلـى األرض، ثـم             . الخلف
وأوضح عز الدين أن التحقيق      .  ساعة متواصلة  24يقومون بضربي بقوة أسفل البطن وحتى الرأس طيلة نحو          

نهار، في األسبوعين األولين، وكان اإلسرائيليون يحرصون، إلى جانب التعذيب الجـسدي،            كان متواصالً ليل    
 . وأكد أنه ال يعرف حتى اآلن سببا العتقاله. على توجيه أفظع الشتائم والتهديدات له

  30/12/2005السفير 
  

  العمليات التفجيرية هي الخطر الرئيسي الـمهدد ألمن إسرائيل: موفاز .23
ونقـل   .أكّد موفاز أمس، أن العمليات التفجيرية، هي الخطر الرئيسي الذي يهدد أمن إسـرائيل             : أ.ب. د ،القدس

تثبت مرة ثانيـة أن التهديـد        طولكرم قوله إن العملية التفجيرية، التي وقعت في         هموقع يديعوت أحرونوت عن   
لجيش بأن يضع فـي عـين       نه أمـر ا  أوأشارت الصحيفة إلى    . الحقيقي إلسرائيل يأتي من العمليات التفجيرية     

  .االعتبار وعلى سلم أولوياته بذل كل الجهود لمنع وقوع مزيد من العمليات التفجيرية في المستقبل
  30/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  شارون يأمر رئيس الموساد بتنفيذ عمليات خارج الكيان .24

لموساد وبحث معه التصعيد األخير      ذكرت صحيفة المنار الفلسطينية أن شارون استدعى رئيس جهاز ا          :القدس
وفي نهاية االجتماع منح شارون دجان       .الصهيونية وإطالق الكاتيوشا على كريات شمونة      -على الجبهة اللبنانية  

  . كّل الموافقات الالزمة للقيام بعمليات خارجية دون الرجوع إليه
  30/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  صّباح ك البطريرتالسن بين كاتساف و .25

بطريرك ميشال صباح، خالل الحفل السنوي المخصص لعيد الميالد فـي منـزل             التالسن موشيه كاتساف مع     
وانتقد صباح خطاب كاتساف الذي تحدث عن استغالل الدين للوصول الى االرهـاب             . كاتساف في القدس امس   

مجحفا بحق الفلـسطينيين، قبـل ان       والعنف، وعن مخاطر االرهاب الذي يمنعنا من تحقيق السالم، معتبرا اياه            
 )ا ف ب، ا ب. (يوبخه كاتساف حول البيانات المنتقدة إلسرائيل خالل االحتفاالت بعيد الميالد في بيت لحم

  30/12/2005السفير 
  

  غؤوال كوهين وايلي امير يحرضان على عزمي بشارة   .26
بشارة، وطالبـت بمنعـه     .  على د  شنت مؤسسة وزعيمة حركة هتحيا الفاشية غؤوال كوهين الخميس، تحريضا         

ومضت فـي تحريـضها      .فورا من خوض االنتخابات البرلمانية القادمة بزعم انه يرفض وجود دولة اسرائيل           
هل يجب ان يتم ضبطه متلبسا اثناء قيامه بربط حزام ناسف علـى خاصـرة انتحـاري،             : مجيبة على تساؤلها  

ايلي امير من العمل، الى كوهين في تحريضها زاعما ان          تب  الكاوارساله الى طريقه متمنيا له النجاح؟ وانضم        
بشارة يلحق ضررا باالقلية العربية التي يفترض به تمثيلها، كما يلحق ضررا بالتعايش المشترك بـين اليهـود                  

وفي رده على سؤال حول تصويت المواطنين العرب لبشارة ولماذا           .والعرب الذي يجب ان نعمل على ترسيخه      
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 بمن يدلي بتصريحات مغايرة، اعتبر ان الجمهور العربي ليس فيه ما يكفي من الـشجعان ليقفـوا                  ال يستبدلونه 
  .ضد تصريحات بشارة، وعندما يكون هناك ما يكفي من الشجعان الطالق تصريحات مغايرة ستتغير الصورة

  29/12/2005 48عرب
  
  

  كوداللي في إرتفاع وثبات في مقاعد كديما وتراجع في العمل : إستطالع .27
 مقعداً، مقابـل    21 مقعداً، في حين يهبط العمل إلى        39 يحافظ على    كديماأفاد استطالع أجراه معهد داحاف أن       

وأشارت تقارير إعالمية إسرائيلية إلى أن سـقوط صـواريخ الكاتيوشـا             . مقعداً 14ارتفاع مقاعد الليكود إلى     
 6 مقاعـد، ميـرتس      7ألحزاب العربيـة     مقاعد، وا  9وتحصل شاس على     .والقسام ، قد فاقمت ضعف بيرتس     

   مقاعد،  6 مقاعد، يسرائيل بيتينو 6مقاعد، يهدوت هتوراه 
  30/12/2005 48عرب

  
  طلق حملة دعائيةيحزب العمل  .28

وقال مصدر في الحـزب     . اطلق حزب العمل، صباح الخميس، حملة دعائية تحت شعار العمل، ألنه آن األوان            
ايها الجامعي، حان الوقت كي يفكر أحـد بـك وآن أوان العدالـة              : ة منها انه سيتم، ايضا، رفع شعارات مماثل     
وتهدف هذه الحملة الى حث النشطاء الميدانيين على االسـتعداد النطالقـة            . االجتماعية، وآن أوان وقف الفساد    

ـ           . الشعار االنتخابي المركزي للحزب فور انتخاب قائمته       د وقال بيرتس انه ال ينوي تغيير توجـه الحملـة بع
  . انتخاب القائمة وسيواصل طرح المسألة االجتماعية في مركز حملته االنتخابية

  29/12/2005 48عرب
  

   العملبيرس العودة الى حزبيناشد بيرتس  .29
أشارت مصادر اعالمية الكترونية اسرائيلية الخميس الى لهاث عمير بيرتس وراء بيرس، ومناشدته العودة الى               

 اوفد بيرتس، كاتمة اسراره الى بيرس في محاولة القناعـه بـالعودة الـى               وحسب هذه المصادر فقد    .الحزب
في المقابل قال موقـع هـآرتس ان شـالوم           .العمل، اال ان بيرس رفض ذلك، حسب ما ينشره موقع معاريف          

سمحون، يحاول من جانبه، ايضا، اقناع بيرس بالعودة الى العمل وفي الوقت نفسه يطالب بضمان مقعد لبراك                 
وحسب سمحون فان بيرتس وبراك وبيرس يشكلون تركيبة ناجحة لن يستطيع           . مرشحين األوائل للحزب  بين ال 

  . اي حزب تقديم بديل لها
  29/12/2005 48عرب

  
   يهاجم كديمابيرتس .30

لقد اقاموا ستارا حديديا حـول      : وقال.  كديما واصفا اياه بالبلبلة    عقده الخميس هاجم بيرتس في مؤتمر صحفي      
 يقول شيء، وال يتحمل المسؤولية، لكننا لسنا نحن من سيهاجم شارون، اذ ان الليكـود سـيفعل                  شارون، انه ال  
  . ذلك نيابة عنا

  29/12/2005 48عرب
  

  استطالع يتنبأ بشطب شينوي عن الخارطة السياسية   .31
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تنبأ استطالع للرأي اذاعه راديو الجيش االسرائيلي الخميس، بشطب شينوي برئاسـة لبيـد، عـن الخارطـة                  
وحسب االستطالع الذي اجراه معهد غيوكراتوغرافيا لـن تتجـاوز           .السياسية للكنيست في االنتخابات القادمة    

الليكـود  و مقعـدا،    17 مقعدا، والعمل على     42شينوي نسبة الحسم، فيما يتوقع االستطالع حصول كديما على          
 تتعارض مع اسـتنتاجات     هاستنتاجاتمعهد وشككوا بمصداقيته، وقالوا ان      الوهاجم قادة شينوي    .  مقعدا 16على  

  . االستطالعات االخرى
  29/12/2005 48عرب

 
  تشكيل لجنة تحقيق لتقصي عدوان المستوطنين على كروم زيتون الفلسطينيين   .32

وتطرق موفاز خالل الجلـسة     .  جلسة تقييم للعدوان الذي بدأ جيشه بشنه على شمال غزة           الخميس اجرى موفاز 
ى كروم الزيتون الفلسطيني في الضفة ووصف تقاعس الشرطة وزعمها بأنهـا لـم              الى عدوان المستوطنين عل   

وحسب موقع معاريف امر موفاز بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تـضم           . تتوصل الى الجهات المعتدية بالفضيحة    
وقال موقع يديعوت احرونوت ان موفاز اعلـن بأنـه           .عناصر من الشاباك والجيش والشرطة لضبط المعتدين      

  .تعويض الفلسطينيين اذا ما ثبت ان ايد اسرائيلية وراء الجريمةسيتم 
  29/12/2005 48عرب

  
  أونروا تعلن زيادة رواتب موظفيها في االراضي الفلسطينية  .33

 بالمئـة   7ر5أعلنت وكالة أونروا امس زيادة رواتب موظفيها بالضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة تتراوح بـين                
  .لشهر المقبل بالمئة اعتبارا من أول ا21و

  30/12/2005الدستور  
  

   العاطلينهدف تشغيل بالسلطة تعلن بدء مشروع  .34
 بدء العمل في برنـامج      أمس، عن   أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية أبو لبدة، وسنقرط وزير االقتصاد،           

في بدايـة العـام     شركاء للتشغيل المؤقت في القطاع الخاص أحد البرامج الذي تنفذها شبكة األمان االجتماعي              
 آالف فرصـة عمـٍل      10وأكد أبو لبدة أن المشروع يهدف إلى توفير          . ماليين دوالر  10القادم بتكلفة مقدارها    

 من خالل تمويل جزئي لمؤسسات القطاع الخاص الستيعاب أعداٍد إضـافية مـن العمـال                2006خالل العام   
  .والموظفين العاطلين عن العمل

  30/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تجمع صنعاء يدعو إلى تنفيذ خارطة الطريق .35
  مجلس األمن واللجنة الرباعيـة       ،يضم اليمن والسودان وأثيوبيا والصومال    ، الذي   دعا قادة دول تجمع صنعاء    

الدولية إلى سرعة العمل على تنفيذ خارطة الطريق وكافة قرارات الـشرعية الدوليـة ذات الـصلة بالقـضية            
 إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وضرورة وقف أعمـال العنـف التـي يتعـرض لهـا                  الفلسطينية وصوال 

  .الفلسطينيون األبرياء
  30/12/2005البيان 

  
  مجلس جامعة الدول العربية يؤكـد أهمية استمرار تقديـم الدعـم الـمالي للسلطة .36
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 األربعاء والخميس بمقـر األمانـة       أكّـد مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية الـمنعقدة يومي          
العامة أهمية استمرار الدعم الـمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على               

وعبر  . أرضه، وبناء مؤسساته، وطالب الدول األعضاء بالوفاء بااللتزامات الـمالية التي أقرتها القمم العربية            
من اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية في األراضي الفلسطينية الـمحتلة، بما فيها القدس           الـمجلس عن بالغ قلقه     

  . التصعيد اإلسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته،الشرقية، كما أدان الـمجلس
  30/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  
  

 !التناقض في الموقف الشعبي الفلسطيني .37
 تيجواد البشي

تصحيحاً لبعض القراءات السياسية الخاطئة لنتائج الجولة الرابعة ِمن االنتخابات البلدية الفلسطينية التي فازت 
فيها حركة حماس، وأحسب أن التصحيح يجب أن يجتنب الوصول إلي استنتاجات تَضِرب صفحاً عن 

لقد . ياسية، وِمن كثير ِمن القضايا الخالفيةالتناقضات الطبيعية في مواقف الجمهور الفلسطيني ِمن قواه الس
أظْهر االستطالع، الذي ال مبرر ِمن التقليل ِمن أهميته بدعوي أنه ليس دقيقاً أو موضوعياً بما يكفي لقبول 

غربية في الضفة ال(ِمن الفلسطينيين )  في المئة ِممن شملهم االستطالع80أكثر ِمن (نتائجه، أن الغالبية العظمي 
 . يعتقدون أن التهدئة،أو الهدنة، يجب أن تستمر وتُمدد) وقطاع غزة

وعلي الرغم ِمن أن الهدنة القائمة لَم تأِت بالنتائج التي توقَّعها الفلسطينيون وأرادوها لعدم وفاء حكومة شارون 
 .الفلسطينيين في المئة ِمن 75بالتزاماتها التي تضمنها اتفاق التهدئة، فقد أيدها 

 في المئة ِمن الفلسطينيين، بحسب نتائج االستطالع، عارضوا اتِّخاذ قطاع غزة منطلقاً لهجمات عسكرية 60
 في المئة منهم أيدوا انضمام المسلَّحين إلي مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنها 83 .فلسطينية علي إسرائيل

 .سلحة الجماعات المسلَّحة في المئة منهم عارضوا مصادرة أ51 .أجهزة األمن
 في المئة منهم ليس لديهم أمل 60 . في المئة منهم يعتقدون أن الفساد ما زال متفشياً في السلطة الفلسطينية86

 ).في السلطة(في تراجع مستويات الفساد 
ي أعلنت علي فالفلسطينيون في غالبيتهم مع حماس االجتماعية في المقام األول، وليسوا مع حماس السياسية، الت

 دمشق أنَّها لن توافق علي تمديد الهدنة، وأعلنت علي لسانه ِمن لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ِمن
. طهران أنها ستزيد وتُكثِّف هجماتها العسكرية ضد إسرائيل في حال مهاجمة الدولة اليهودية لـ إيران النووية

ي تؤيد تمديد الهدنة، وتُعاِرض الهجمات المسلَّحة ِمن قطاع غزة ضد وأحسب أن غالبية الفلسطينيين تَعلَم وه
ليس بالخيار الذي تؤيده ) القائمة والمقبلة(إسرائيل، أن خيار الحل عبر التفاوض السياسي مع حكومة شارون 

 . الحكمة أو الواقعية السياسية
مستوطنين والجنود اإلسرائيليين لَم تَدخله بعد، وربما لن وتَعلَم، أيضاً، أن قطاع غزة، الذي خَرج منه كل ال

تَدخله بعد سنوات، السيادة القومية الفلسطينية، فهو اآلن بين مطرقة الحصار اإلسرائيلي المحكَم، وبين سندان 
نات إال لتصبح حقل المنطقة العازلة، التي لَم يخْرج منها المستوطنون والجنود اإلسرائيليون وتُهدم المستوط

رماية بالذخائر الحية ألسلحة الجو والبر والبحر اإلسرائيلية، فال جنود إسرائيليين يدخلون إليه، وال فلسطينيين 
 .يبقون فيه أو يدخلونه

 الغالبية العظمي ِمن ما معني هذا الموقف الشعبي الفلسطيني المتناقض؟ معناه الذي ال لبس فيه هو أن
بحث عن الخيار الثالث، الذي فيه يتمكَّن الفلسطينيون ِمن إنشاء وتطوير مقاومة شعبية عامة الفلسطينيين ت

منظَّمة، تستمر فيها الهدنة إلي أن يثْبتَ لهم عدم جدوي استمرارها، ويحارب الفساد، ويعاد بناء ما هدمته آلة 
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إلصالح الديمقراطي، وتُصلَّب إرادتهم السياسية أكثر الحرب اإلسرائيلية، وتُشْحن حياتهم السياسية بمزيٍد ِمن ا
يأخذون كل ما تتخلَّي عنه إسرائيل، ولكن ِمن غير أن .. فال يشترون الحلول البائسة لقضيتهم القومية بثمن غاٍل

حكومة شارون يدفعوا أي ثمن سياسي قَبَل أن يكتسب خيار الحل عبر التفاوض ِثقالً يعتد به، وقَبَل أن تُِقر 
  .بوجود شريك فلسطيني تستأنف معه مفاوضات الحل النهائي

  30/12/2005القدس العربي  
  
  
  
 

 الفلسطينيون يطلقون القسام المتطور علي عسقالن .38
 يسرائيل هرئيل
مرة اخري نسمع تحذيرا من القنبلة االيرانية، ويتسلل الخوف من أن رنة جرس القنبلة تهدف الي اخفاء عورة 

في الحقيقة ال ريب أن ايران كانت ستكون فرحة لو . فعل حيال صواريخ القسام وصواريخ الكاتيوشاعدم ال
ولكن لماذا تنازع العالم الغربي علي القاء قنبلة نووية واليهود في . تالشت اسرائيل من فوق وجه البسيطة

ال حلفائهم، حزب اهللا في األصل ينسحبون امام الفلسطينيين، الذين يضربونهم من الخلف ويبدون عجزا حي
 . عندما يفقد اليهود إرادة القتال، فان استمرار حرب االستنزاف أفضل من القنبلة. لبنان

نجح قائد منطقة الشمال، اللواء اودي ادام بالتعبير أول من أمس بوضوح عن عدم ارادة اسرائيل المحاربة الي 
عندما سئل . يا، وبخاصة حيال المنظمات االرهابيةاالبد، وهو ما اصبح في العقود االخيرة نمط تصرف وطن
يجب علي حكومة لبنان ان تفرض طاعتها في نهاية : ما الذي يجب فعله مع اطالق صواريخ الكاتيوشا، أجاب

ولست تعلم ـ وبخاصة عندما تطلق صواريخ القسام في الوقت نفسه علي قاعدة مجندين في زيكيم، . االمر
س ساعد وعلي منشآت استراتيجية في ظاهر عسقالن ـ هل نضحك أو نبكي وعلي روضة اطفال في كيبوت

فها هو ذا قائد منطقة في جيش الدفاع االسرائيلي يلقي علي العدو، بدل ان . الننا لم ننس شيئا ولم نتعلم شيئا
 .يلقي علي نفسه، المسؤولية عن منع اطالق النار في منطقة يلي أمنها

ا أيضا والتي ينطق بها شاؤول موفاز حيال اطالق صواريخ القسام تبرهن علي أن التحذيرات التي ال تغطية له
وعندما ال يقولون اي جملة حقيقية عن سوء . متخذي القرارات، والمواطنين وافراد الجيش، قد اصابهم الدوار
ش كيف نجح الساسة وجزء من رجال الجي: الوضع وال عن اسباب نشوئه يجب ان يلم بالجمهور خوف آخر

ايضا، في اضالل جزء ملحوظ من الشعب نزل عن حقه في التفكير وترك استقاللية قراراته لمترددين 
 .مستعدين للمقامرة علي مصيره، السباب شخصية فقط احيانا، مثل قرار االنفصال

في اوسلو كان الجيش االسرائيلي مشاركا في الجدل السياسي عندما ساعد في تقديم االجراءات السياسية 
أخيرا، عندما قرن الي المركبة السياسية الي ارييل شارون واستعمل القوة ضد مواطنين . لمختلف عليهاا

ليس عجبا أن اللواء ادام، . اسرائيليين في غوش قطيف، اختلت أكثر الحدود التي تفصل بين الجيش والسياسة
شا، وهي لغة القوة، بين أنه يوجد بدل التحدث باللغة الوحيدة التي يمكن أن يفهمها مطلقو صواريخ الكاتيو

الكثير من االسباب الطالق صواريخ الكاتيوشا وهو يحلل الوضع في سورية، وفي لبنان وفي المنظمات 
ومن المفهوم أنه لم يذكر السبب الرئيسي، الذي يجرؤون من أجله علي اطالق صواريخ علي . الفلسطينية

وهو فقدان قدرة الردع بسبب انعدام :  قدرات كبيرة كما يقولالمستوطنات االسرائيلية بالرغم من أننا نملك
 .الفعل
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في الخطاب االسرائيلي ان الهرب تحت جنح الليل من لبنان، وفوق ذلك ايضا االنسحاب االحادي الجانب من 
غوش قطيف بعد أكثر من أربع سنين من محاربة االرهاب، تسببا بضرر ال يمكن تخمينه لقدرة الردع التي 

 . بل ذلك ايضا في االنتفاضة كقوة محدودة مترددةبدت ق
لقد . في بدء االسبوع أجري أحد قادة الجهاد االسالمي لقاء صحافيا مع شلومي الدار في أخبار القناة العاشرة

في البدء، قال، حاربنا بالحجارة، وقلتم ان الحجارة ال تهزم : حلل بوضوح الذع، مسيرة التدهور االسرائيلية
وعندها قلتم اننا سنكف عن ذلك بعد .  أن استنزفتم ولم تردوا علي الحجارة، بدأنا في اطالق الناربعد. جيشا

بعد ذلك بدأنا العمليات االنتحارية، وقلتم انه ال . يبدو إذن أنكم لم تستطيعوا، او لم تريدوا. انقضاء بضعة أيام
 وقلتم، ما الذي تستطيع فعله صواريخ بعد ذلك بدأنا اطالق صواريخ القسام. يوجد فيها خطر استراتيجي

 .واالن، مع صواريخ قسام محسنة أصبحنا نطلق النار علي عسقالن. القسام
وكان هنالك اسرائيليون حذروا، في كل واحد من هذه االطوار، من أن الهرب امام العنف سيفضي الي عنف 

ت المعنوي للجيش والمواطنين في اكبر؛ ومن أن اوسلو ليست مبادرة سالم، بل هي اجراء ينبع من التفت
محاربة الحجارة؛ وكذلك أيضا اقامة الجدار، التي كانت بمنزلة خضوع لرأي عام خائف ادير علي يدي 

 .احتكاريين سياسيين ومنتفعين اقتصاديا؛ وكذلك، بالطبع، االنسحاب احادي الجانب من غوش قطيف
واالن ايضا، كما .  تشأ ان تسمع االصوات الصحيحةلكن دولة كاملة اصيبت بسحر االنسحاب والتحصينات ولم

 . يثبت التسليم للردود المضحكة علي صواريخ القسام وصواريخ الكاتيوشا، لم يزل السحر
  29/12/2005ـ ) هآرتس (

  30/12/2005القدس العربي 
 

 إطالق الصواريخ لن يؤدي الى تصعيد  .39
  حلمي موسى  

القاعدة مسؤوليته عن إطالق صواريخ الكاتيوشـا مـن األراضـي           شكك مصدر أمني إسرائيلي بإعالن تنظيم       
وكان رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال دان حلوتس قد أكد أن أحداً            . اللبنانية على المستوطنات الشمالية   

لكن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اهرون زئيفي       . ال يعرف بالضبط الجهة التي قامت بإطالق الصواريخ       
حاول الخلط بين قذائف مضادة للدروع قال إن سوريا اشترتها من روسيا وسلمتها الى حزب اهللا وبـين                  فركش  

  . صواريخ الكاتيوشا التي قال إنها من إنتاج روسي لكنها كانت من صفقات قديمة
ق وحسب المعلقين العسكريين اإلسرائيليين فإن االستخبارات ال تستبعد أن تكـون القاعـدة فعـال وراء إطـال                 

وإذا صح ذلك فإنه يؤكد االدعاء بأن القاعدة وحزب اهللا يتعاونان وأن القاعـدة تركـز اآلن فـي                   . الصواريخ
  . عملياتها على المحيط القريب إلسرائيل

وشدد على أنه إذا كان هـذا       . وقال مصدر أمني إسرائيلي أنه يشك في مسؤولية القاعدة عن إطالق الصواريخ           
. دة، وهو تنظيم معاد للشيعة، أفلح في التغلغل إلى قلب حزب اهللا، المنظمة الشيعية             صحيحا، فإنه يعني أن القاع    

وحسب المراسل العسكري لصحيفة هآرتس فقـد تعـذر علـى           . ولذلك ينبغي التعامل مع البيان بارتياب شديد      
 كانـت قـد     وأشار إلى أن شعبة االستخبارات العسكرية     . الجيش اإلسرائيلي تقدير مدى مصداقية بيان المنظمة      

  . أبدت تقديرها بأن تنظيما فلسطينيا يعمل بالتفاهم مع حزب اهللا يقف خلف إطالق هذه الصواريخ
غير أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال دان حلوتس أعلن في مقابلة مع إذاعة الجيش أنه ال يعـرف                   

منظمات فلسطينية تعمل في لبنان، إلى      وأشار إلى أن    . على وجه اليقين الجهة التي تقف خلف إطالق الكاتيوشا        
وقال إن قسماً من المنظمات     . جانب حزب اهللا، وأن يد السوريين ملموسة من وراء الكواليس في الحلبة اللبنانية            

وأن . الفلسطينية في لبنان يعمل بشكل مستقل، في حين أن قسما آخر يتحرك بتعليمات من القيادات في دمـشق                 
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والسوريون يتواجدون هنـاك    ". يهودا والسامرة "مات المناظرة لها هنا في قطاع غزة و       قسماً يقيم صلة مع المنظ    
  . من وراء الكواليس، وهناك الكثير من المصالح

ورغم التوتر الذي ال يزال يهيمن على الحدود مع لبنان في أعقاب إطالق الصواريخ والغـارات اإلسـرائيلية                  
. إلسرائيلية الشمالية العميد بوعز كوهين ألمح أنه ال يتوقع تـصعيداً          على الناعمة إال أن ضابط عمليات القيادة ا       

وأبلغ موقع يديعوت أحرنوت األلكتروني أن الجيش اإلسرائيلي يريد المحافظة علـى روتـين حيـاة الـسكان                  
وأوضح أن  . وأي رد إضافي من جانبنا قد يقود إلى تبادل الضربات والتصعيد          . والضيوف الكثيرين في الشمال   

  . ية تتجه إلى تخفيف التوتر في القطاع الحدودي مع لبنان شرط أن ال تكون هناك تطورات أخرىالن
ومع ذلك فإن القيادة العسكرية اٍإلسرائيلية ال تعتقد أن صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت هي الحلقة األخيرة فـي                  

اإلسرائيليين من أحاديـث كبـار      وحسب انطباع المراسلين العسكريين     . سلسلة األحداث على الحدود مع لبنان     
ووفق هؤالء المراسـلين فـإن الوضـع    . الضباط فإن من المتوقع حدوث عمليات أخرى تقع في دائرة التنفيس  

الناشئ على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية يدفع لالعتقاد بأن الخالفات الداخلية فيهما تقود إلى إطالق الصواريخ               
هين أنه من الصعب معرفة وتيرة حدوث عمليات كهذه ولكن التأهب والتـوتر             ويقول العميد كو  . على إسرائيل 
  . عاليان جداً

وكان قائد الجبهة الشمالية اإلسرائيلية الجنرال أودي أدام قد أعلن أن قواته لن ترد بتهور على عمليات إطـالق    
ن يد الجيش اإلسرائيلي الطويلـة      وحذر أدام، الذي سقط والده قتيال على األرض اللبنانية، من أ          . النار من لبنان  

إن لم تقم حكومة لبنان بتولي أمر المسؤولين عن إطالق النار فسنتدبر نحـن              . تستطيع الوصول إلى كل مكان    
  . إني أرى في لبنان دولة راعية للتنظيمات اإلرهابية. أمرهم

يديعوت احرونوت امس   ومن جهة أخرى قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية أهرون زئيفي في مقابلة مع              
وقال إن سوريا تشارك فـي      . ضد إسرائيل اقتنتها سوريا من روسيا     . جي. بي. أن حزب اهللا يستخدم قذائف آر     

وأضاف زئيفي انه تم الكشف عن الوجـه الحقيقـي للـروس            . الحرب التي يخوضها حزب اهللا ضد إسرائيل      
لكن يـتم اسـتخدام هـذا       ) الى حزب اهللا  ( نقله   والسوريين الذين يبيعون ويشترون السالح من خالل تعهد بعدم        

 خـالل االشـتباكات مـع    29جي . بي. السالح ضدنا بشكل صارخ ألن مقاتلي حزب اهللا استخدموا قذائف آر         
  . الجيش اإلسرائيلي في قرية الغجر قبل قرابة شهر

. وسلمتها الى حزب اهللا   وأشار زئيفي إلى أن هذه قذائف من إنتاج روسي اقتنتها سوريا خالل السنوات األخيرة               
ورأى أن هذا كان السبب وراء معارضة إسـرائيل         . وهو سالح ذو تأثير كبير ألن قدرته على االختراق كبيرة         

وقال زئيفي إن صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت من األراضـي          .  إلى سوريا  18. آي. لصفقة بيع صواريخ إس   
  . ي لكنها كانت من صفقات قديمةاللبنانية باتجاه شمال إسرائيل كانت من إنتاج روس

وخلص زئيفي إلى أن الرئيس السوري بشار األسد نقل في نيسان، ابريل، قبل االنسحاب السوري مـن لبنـان                   
  . عتادا عسكريا وأسلحة إلى المنظمات الفلسطينية وحزب اهللا

 يملك معلومـات تثبـت      وفي واشنطن، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية، ادم اريلي، انه ال            
مزاعم القاعدة، إال انه كرر المطالب االميركية بأن تفرض القوى األمنية اللبنانية سيطرتها على الجنوب وتنزع                

  . سالح حزب اهللا والمنظمات الفلسطينية
. هذا غير مقبول  . وقال اريلي ان هناك هجمات مسلحة من أراض تحت سيطرة منظمات إرهابية على اسرائيل             

  .غير مقبول بالنسبة الى المجتمع الدولي) أمر(ن يكون غير مقبول بالنسبة الى الحكومة اللبنانية، إنه يجب ا
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يبدو الوضع الفلسطيني معقدا جدا وسط اجواء سياسية وامنية قاتمة تحجب الرؤية عن المنطقة كلها بما في ذلك                  
تي يعد شارون رئيس الوزراء ورئيس حزب كاديما الجديد برسم حدودها النهائية في هذه المرحلـة                اسرائيل ال 

  .االولى من حياة الحزب والمرحلة االخيرة من حياته هو التي كرسها من اجل اقامة الدولة العبرية
رؤيتهم وراء الجدار   ليس الفلسطينيون وحدهم يبحثون عن مالمح مستقبلهم بل االسرائيليون ايضا الذين حددوا             

العازل وقرروا ضرب الفلسطينيين بال رحمة كلما قامت مجموعة مسلحة بتنفيذ عملية عسكرية ضد اسـرائيل،            
وبالطريقة نفسها تنظر اسرائيل الى جميع الدول المحيطة بها، ولكن المشكلة تكمن في ان القيـادات الـسياسية                  

ار المناسب للمجتمع االسرائيلي ام ال، خاصة وان تلك الخطة          ليست متأكدة بشكل قاطع ما اذا كان ذلك هو الخي         
  .تقطع الصلة بين اسرائيل والمنطقة التي تعيش فيها

وال حاجة للوقوف عند ظروف واحوال اخرى في المنطقة وخاصة في لبنان وسوريا رغم انها تزيد من الهـم                   
ا من بعيد واحيانا غضبها على حالها في        الداخلي نظرا لوجود منظمات خارج االراضي الفلسطينية تمارس نقده        

الخارج وعلى االحوال في الداخل، فهذه كلها عوامل تساهم بمستويات متفاوتة في رسم صورة الوضع الراهن                
الذي كشف للجميع عن حجم وطبيعة الخالفات داخل حركة فتح كبرى الحركات الفلسطينية واكثرها فعالية على                

ضات كثيرة حول مشاركة حركة حماس وغيرها من المنظمات المسلحة فـي           ارض الواقع، واظهرت ايضا تناق    
االنتخابات التشريعية فضال عن مسألة مشاركة او عدم مشاركة شخصيات فلسطينية من القدس التي تعتبرهـا                

  .اسرائيل عاصمتها االبدية الموحدة
سيا واالتحاد االوروبـي واألمـم   وسط هذه الدوامة المزعجة جاء موقف اللجنة الرباعية التي تضم امريكا ورو           

المتحدة ليدعم الموقف االسرائيلي الرافض اشراك مرشحين عن حماس والمنظمات المسلحة باعتبارها جماعات             
ارهابية، بل ان اللجنة ذهبت الى ابعد من الموقف االسرائيلي لترفض مبدأ وجـود اشـخاص فـي البرلمـان                    

وهذا النص االسرائيلي من بيان اللجنة الرباعية ال يأخذ فـي           ،  «يرفضون حق اسرائيل في الوجود    »الفلسطيني  
االعتبار اعضاء الكنيست ممن ال يعتقدون فحسب بل يمارسون عدم االعتراف بحق الشعب الفلـسطيني فـي                 

  .ابسط حقوق االنسان أي حق الحياة
مرحلة جديـدة مـن      ان الفلسطينيين يدخلون     ،هذا موقف غريب خاصة وأن اللجنة تعرف مثلما اسرائيل ايضاً         

تاريخ نضالهم الطويل، وأن العوامل الموضوعية وانخراط المنظمات المسلحة في العملية الـسياسية سـتؤدي               
بالتدريج الى تحولها نحو العمل السياسي والحياة المدنية ألنها ستصبح على تمـاس مباشـر بـشؤون النـاس                   

 اسرائيل واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي كله دفع        وهمومهم العادية وحياتهم الطبيعية، وبالتالي فإن من واجب       
المسيرة الفلسطينية الى االمام واشاعة اجواء من االمل والتفاؤل بنيل الدولة المستقلة التي سـتحتاج لمبـادرات                 

  .وابداعات كل القوى الفلسطينية من دون استثناء
هم، وهم وحدهم يحملون ثقل هذا المخاض       على كل حال ليس من حل امام الفلسطينيين سوى حل مشاكلهم بأنفس           

الصعب ومسؤولية تجاوزه بسالم، ومن المؤكد انهم واعون لما يدور حولهم، وعندهم من الخبرة والوعي ومن                
الشعب الصبور ما يتيح لهم خوض االنتخابات على افضل وجه والسير قدماً الى االمام نحو الحرية واالستقالل                 

  .والدولة الحضارية المزدهرة
30/12/2005الدستور    
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