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 من التهدئة وتتوعد االحتالل المقاومة تعلن التحرر  .1
الفصائل الفلسطينية أعلنت رفض    أن   :غزةمن  طاهر النونو    عن مراسلها    1/1/2006 الخليج االماراتية    نشرت

 الجهاد االنتهـاء    علنتوأ. التجديد للهدنة، التي انتهت الليلة الماضية، داعية إلى استئناف العمليات االستشهادية          
ن أي حوار سيجري تحت عنوان التهدئة فقط لن يكون مجدياً ما لم يحمل أجوبـة                رسمياً من التهدئة، معتبرة أ    

مسبقة عن مصلحة شعبنا من هذا الحوار، وفي مقدمة ذلك إنهاء االحتالل وإطالق سـراح األسـرى ووقـف                   
كما أعلنت كتائب شهداء األقصى عدم التزامها، ودعت قواعدها إلى ضرب مواقع االحتالل وتنفيـذ                . العدوان

  .عمليات االستشهادية في كل مكانال
كتائـب لـن    الأن  , تأكيد قائد كتائب االقصى في غزة      : 1/1/2006 48 عرب  مراسلة موقع  الفت حداد وذكرت  

ترضخ ألي ضغوطات عربية أو دولية لتجديد التهدئة إال إذا قامت اسرائيل بتنفيـذ المطالـب التـي تـضعها                    
لكامل عن األسرى، واالنسحاب من مدن الـضفة الغربيـة، وتراجـع            والمتمثلة باإلفراج ا  , المقاومة الفلسطينية 

قطاع، ووقف عمليات االغتيال بحق قادة المقاومـة،        الاالحتالل عن تنفيذ مخططه في إقامة منطقة عازلة شمال          
 ان حماس ستتحفظ من اعالن      , مسؤول امني اسرائيلي رفيع    من جهة أخرى رأى    .وعدم التدخل في معبر رفح    

الشرطة االسرائيلية، ابتداء من منتصف الليل، حالة تأهب        أعلنت   في حين    .دئة الى ما بعد االنتخابات    انتهاء الته 
لكثيـر مـن    ل تـراكم    هنـاك قال مصدر امنـي ان      حيث  . قصوى في اسرائيل، بعد اعالن انتهاء فترة التهدئة       

ساسي يتمحـور حـول      فان التخوف اال   هحسببو. التحذيرات بشأن عمليات خطط لتنفيذها داخل الخط األخضر       
  .احتمال قيام الجهاد بتنفيذ عمليات في اسرائيل وعلى الحواجز العسكرية
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ن حركته ستتحرر هـذه  أل محمود الزهار وق إلى :غزة من  حامد جاد  1/1/2006 الغد األردنيـة     ونوه مراسل 
دفاع عن الـنفس وترشـيد      الليلة من االلتزام بالتهدئة، ولكن يبقى ردها على جرائم االحتالل مرتبطاً بسياسة ال            

   .العمل العسكري بحيث يخدم مصلحة الوطن بكامله وهي نفس السياسة التي اتبعناها سابقا
 مصادر عسكرية هكشفتما : القدس المحتلة ووكاالت االنباءمن  1/1/2006 الدستور  مراسلجمال جمالولفت 

 على كل صاروخ يطلق باتجاه اسرائيل بطن  ان هناك قرارا في قيادة الجيش يقضي بان ترد اسرائيل,اسرائيلية
 .على غزة من المتفجرات

  
 فتح تحاول إبراز هروبها من االنتخابات كعمل وطني: الزهار .2

ه محمود الزهار انتقادات الذعة يوجت :غزةمن  صالح النعامي عن مراسلها 1/1/2006الشرق االوسط نشرت 
قال تعقيباً على قرار  حيث .وسائل على تأجيل االنتخاباتلفتح والسلطة، متهماً إياها بمحاولة العمل بكل ال

مرشحي فتح في القدس سحب ترشيحهم، ان هذه الخطوة تمثل مقدمة لتبرير تأجيل االنتخابات تحت مسوغات 
.  لباساً وطنياً الفرارواتهم فتح بالتغطية على فرارها من منافسة حماس في االنتخابات عبر إلباس .وطنية

 أن يصوت مواطنو القدس في هاواستهجن رفض .تأجيل بأنه لعبة قذرةله محاوالت فتح لووصف ما اعتبر
 لألذهان أن عدد الذين شاركوا في معيدا ,رغم أنهم أعتبروا ذلك إنجازا وطنيا في مرات سابقة, مراكز البريد

فوضى التي تسود وأشار الى أن الفلتان األمني وال. االنتخابات األخيرة في القدس لم يتجاوز األلف شخص
الضفة الغربية هو عمل منظم يهدف الى توفير ظروف ال تسمح باجراء االنتخابات، مشيراً الى أن المسؤولين 

  .مظاهر هم من فتحالعن هذه 
 ان احمد   , مصادر رفيعة في فتح    هقالتإلى ما    :لندن و رام اهللا من   1/1/2006الحياة   مراسل   فتحي صباح ولفت  

والتقت . قائمة وهو ال يخفي مساعيه الفشال االنتخابات      الفمنذ ان زال اسمه عن      , محاولةقريع يقف وراء هذه ال    
 ويشار إلى  .مصالحه مع مصالح آخرين في القدس ممن ال يملكون فرصاً للنجاح امام مرشحي حماس االقوياء              

ء هذه االنتخابات، او    لغاإليعني محاولة   , من قبل بعض المسلحين    الدوليين    االنتخابات التلويح بخطف مراقبي  أن  
نتائج، خصوصا في ظل ضعف قائمة فتح الموحدة الواضـح  الفي احسن االحوال منع المراقبة، وبالتالي تزوير  

ومن جهة أخرى    . مقعدا في احسن االحوال    15 الى   10التي ال يتوقع لها الكثيرون ان تحصل على اكثر من           و
 حنان عشراوي دعت صـراحة الـى   إال أن المنسحبين، أعلنت كتلة سالم فياض تضامنا خجوالً مع المرشحين   

واعتبر فياض ان واحدة من ثالث عقبات قد        . عدم استخدام المدينة كذريعة انتخابية واالبقاء عليها قضية وطنية        
تؤدي الى اعاقة االنتخابات، وهي القدس، والتدخل االسرائيلي، وعدم وجود خطـة أمنيـة لحمايـة صـناديق                  

  .االقتراع
منهم و, اقترح ثمانية من اعضاء قيادة فتح تأجيل االنتخاباتعن  :1/1/2006االيام الفلسطينية  وبوكتب مندو

وبرروا التأجيل بعدم تعهد  .رسالة في هذا الصدد الى محمود عباسحيث وجهوا احمد قريع ونبيل شعث، 
  .داخلياسرائيل بالسماح للناخبين في القدس الشرقية بالتصويت، وتدهور الوضع االمني ال

 ان  , صائب عريقـات   هقال إلى ما    :ب.ف. أ نقال عن غزة   من   1/1/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس  ونوه
خطف ناشطة في مجال حقوق اإلنسان ووالديها في غزة قد يخيف المراقبين األجانب ويحبط خططـا إلجـراء                  

  .برلمانيةالنتخابات الا
 شهود عيان ومصادرأمنية  به أفادإلى ما: الوكاالتـ لة القدس المحتمن 1/1/2006السياسة الكويتية ولفتت 
 بمدينة نابلس امس انهم ينتمون الى كتائب االقصى اقتحموا فندقأ أن مجموعة من المسلحين قالوا ,فلسطينية

وقالت إن  .وطالبوا االجانب الموجودين فيه وبضمنهم المراقبون الدوليون بمغادرة االراضي الفلسطينية فورا
طالبة تأتي اعتراضا على اجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية في ظل رفض إسرائيل السماح لسكان هذه الم
  . بالمشاركة فيها الشرقيةالقدس



 

 4

  
  
  

   إرتفاع وتيرة الفلتان االمني والفوضى في االراضي الفلسطينية .3
لـة الفوضـى األمنيـة    حا  أن: غـزة  من أمين أبو وردة عن مراسلها 1/1/2006 الخليج االماراتيـة  نشرت

 مسلحا ملثما اعتصموا بمبنى تـابع       50تصاعدت في األراضي الفلسطينية أمس، وقال شهود ومتحدث إن نحو           
قال انهم غادروا المبنـى بعـدما وافـق         هم   باسم ا متحدث  إال أن  .للحكومة في غزة للمطالبة بتوفير فرص عمل      

 مسلحا وقفـوا عنـد      30ن نحو   أومصادر أمنية   قال شهود   من ناحية أخرى    و. المسؤولون على بحث مطالبهم   
قال متحدث باسم بعثة مراقبـي االتحـاد        فيما  . يهوهددوا بمنع مسؤولين فلسطينيين من الوصول إل      رفح  معبر  

االوروبي ان المنفذ يعمل بشكل طبيعي رغم االحتجاج، وقال شهود ان نشطاء من كتائب االقصى انضموا إلى                 
ن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على تـردي األوضـاع االمنيـة            أ: في بيان لها  الكتائب   حيث قالت    .االحتجاج

 .وازدياد حاالت تعرض أفراد الشرطة الطالق الرصاص واالعتداء عليهم
 أن مجموعة من الملثمين أطلقت سـراح سـفير          ,مصادر امنية به  أفادت  ما  : 1/1/2006 48 عرب وذكر موقع 

واشـارت الـى ان هـؤالء       . اعترضت سيارتهم قرب معبر رفح    وزوجته وسائقه بعد أن      فلسطين في باكستان  
من جانبها استنكرت وزارة الداخلية هذه الممارسات ودعت الجميع الى نبذ            و . السائق بجروح  وااالشخاص اصاب 

ذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان مسلحين فلسطينيين اختطفـوا          من ناحية أخرى     .كافة أشكال الفوضى  
 .يطاليا ضمن بعثة البرلمان االوروبي التي تزور قطاع غزة في مدينة خانيونسظهر اليوم مواطنا ا

حـول   مـصادر فلـسطينية      هكشفتإلى ما   : رام اهللا وغزة   من   1/1/2006 الحياة    مراسل فتحي صباح وأشار  
حة ، مشيرة الى ان الخاطفين ينتمون الى احد اجن         االسكتلنديين في غزة   االسباب الحقيقية التي تقف وراء خطف     

 بعد تهديدات   هم يتبع قياديا بارزا في الحركة في غزة، مضيفة ان الخاطفين قرروا اطالق            حيثكتائب االقصى،   
عملية هو اظهار نصر يوسف على أنه عـاجز         الواضافت ان الهدف من     . تلقوها من مناضلين بارزين في رفح     

من الوقائي هو الوحيـد القـادر       عن وضع حد لظاهرة االنفالت االمني وفوضى السالح، واظهار ان جهاز اال           
  .على ضبط االمور

  
    اسرائيل تعيد المنطقة إلى العنف والعنف المضاد: منظمة التحرير .4

دعت منظمة التحرير الى تحرك دولي حقيقي لوقف العدوان االسرائيلي الذي اسفر في كانون اول عن مقتـل                  
 ومصادرة اكثر من الف دونم من االراضـي          واعتقال اكثر من مئتي فلسطيني     100 مواطنا واصابة قرابة     24

وقالت دائرة العالقات القومية والدولية فـي        .وغير ذلك من انتهاكات تطال الحقوق االساسية للشعب الفلسطيني        
منظمة، ان العمليات الحربية التي تنفذها قوات االحتالل تهدف الى القضاء على التهدئة واعادة المنطقة الـى                 ال

اد ، وقتل كل امكانية لتحريك عملية السالم، كما تهدف الى عرقلـة اجـراء االنتخابـات                 العنف والعنف المض  
طالبت االمم المتحدة والرباعية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينـه مـن اجـراء                و .التشريعية

م بالتهدئـة لمـصلحة     االنتخابات التشريعية بصورة امنة والضغط على حكومة اسرائيل لوقف عملياتها وااللتزا          
  .الطرفين

  31/12/2005 48عرب
  

  والمبادرة تطالبان باقتراع العسكريين في المراكز المدنيةالديمقراطية .5
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 اكدت الجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية رفضهما للقرار القاضي بانتخاب : تحسين االسطل- خان يونس
طالبت الجبهة، لجنة االنتخابات المركزية بإقرار قانون و .أفراد قوى األمن داخل مواقعهم ومقارهم العسكرية

 .باالقتراع ضمن المراكز المدنية المتعارف عليهام يلزمه
  1/1/2006الحياة الجديدة 

  
  

  عمال العربدة في أراضي السلطةأحماس تندد بخطف األجانب و .6
 سياسـية متبعـة     ذلكبرت   نددت حماس، باعمال القتل والعربدة واختطاف االجانب في أراضي السلطة، واعت          

تهدف إلى حرف المقاومة عن مسارها لتشويهها، ومحاولة البعض فرض سياسة التخويف واإلرهاب، وان من               
ن كـل    أ انها وإزاء هذا الخلل تؤكـد علـى          واعلنت .يقوم بمثل هذه االعمال جهة غير مسؤولة، تخدم العدو        
ـ   واكدت على  .لفلسطيني بأي حال من األحوال    مظاهر االنفالت األمني واألخالقي ال تعبر عن شعبنا ا         رفض ال

 التام ألي اعتداء على األجانـب طالمـا كـانوا           ضرفال على    وشددت .ربط ما يجري بسالح المقاومة    لقاطع  ال
  .ضيوفاً على شعبنا ولم يتدخلوا في شؤوننا ولم يخدموا مصالح العدو على حساب شعبنا

  31/12/2005 48عرب
  

  ة حماس النتخابات التشريعي حسن يوسف ينسحب من قائم .7
وصرح احد المرشحين في     .ةالنتخابات التشريعي لانسحابه من قائمة حماس      اعلن حسن يوسف،  : عايد محارب 

  . بالوضع االنتخابي الراهنه وال عالقه القرارةقائمة ان الشيخ اتخذ القرار لدوافع شخصيال
  31/12/2005 48عرب

  
  سقوط صاروخ قسام قرب سديروت  .8
 كتائب شهداء األقصى عن إطـالق صـاروخ   هأعلنتما  :غزة من 1/1/2006ركز الفلسطيني لإلعالم المذكر

  . رداً على جرائم االحتالل الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني,باتجاه سديروت
 لم يسفر عـن     وقال أنه صاروخ،  ال مصدر امني اسرائيلي سقوط       تأكيد 31/12/2005 48 عرب وأضاف موقع 
  .وقوع اصابات

  
  عدد الفلسطينيين في العالممليون 10.1 .9

 2005ـي العالم بلغ في نهاية عام قدر لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، أن عـدد الفلسطينيين ف
 مليون فلسطيني 1.1 مليون في قطاع غزة، وحوالي 1.4 مليون في الضفة الغربية، و2.4 مليون بواقع 10.1

وقال في تقرير له، إنه في ظل هذه المعطيات .  ألفاً في سوريا462ن باألردن، و ماليي3يقيمون في إسرائيل و
وأعلن شبانة، أن  .2028 مليون عام 20.2فانه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان الفلسطينيين ليصل لنحو 

 من السكان %42.5 تظهر أن 2005البيانات المتوفرة حول الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية في نهاية عام 
 .الفلسطينيين الجئون

1/1/2006الشرق االوسط   
 

      أسير فلسطيني في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلية 9200 .10
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 أسير الزالوا رهن االعتقال في السجون 9200أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين ، أن حوالي 
ولفت إلى أن قوات . تقالً ومركز توقيف سجناً ومع28والمعتقالت اإلسرائيلية، موزعون على أكثر من 

 ألف أسير ومعتقل، أي ما يقارب 650 وحتى اليوم ما يزيد عن 1967االحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت منذ عام ،
 أسيرة اعتقلن خالل انتفاضة 400وذكر التقرير، أن أكثر من ! من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة % 20

من إجمالي عدد األسرى، منهن % 3,1رهن االعتقال، يشكلن ما نسبته  أسيرة منهن 116األقصى، التزال 
.  أسيرات من محافظات قطاع غزة3 أسيرات من القدس، و 6 أسيرات من محافظات الضفة الغربية، و107

 أسيرة اعتقلن خالل هذا العام، فيما 25 عاماً، وأن 18 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 6وأشار إلى أن 
 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة 4000وبين التقرير، أن قرابة . 2004سيرة العام الماضي  أ35اعتقلت 

 15من إجمالي عدد األسرى، منهم  % 3,3 طفل رهن األسر، يشكلون ما نسبته 301األقصى، الزال منهم 
 27 اهللا، و من رام62 من نابلس، 77 من الضفة الغربية، 280 من قطاع غزة، والباقي 6طفالً من القدس، و

 . إناث6 منهم ذكور و295من الخليل، 
1/1/2006الدستور   

 
  على غزةاسرائيلي جرحى في قصف 4شهيدان و  .11

استشهد مساء أمس السبت مواطنان فلسطينيان وأصيب أربعة آخرين بجراح في قصف للمدفعية الصهيونية 
إن أضرارا كبيرة ودمار لحق : شهودوقال ال .على منازل الفلسطينيين في بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة

طائرة استطالع إسرائيلية إن : م جيش االحتالل افيحاي ادريوقال المتحدث باس زل جراء سقوط القذائف،ابالمن
رصدت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين كانوا يحاولون إطالق صواريخ من المنطقة المحظورة وقامت 

 .قصفهمب
1/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 صهيونية تحكم بالسجن على عدد من األسرى وتغرمهم ماليا محكمة .12

أكد المحامي فريد هواش الذي يتابع قضايا أسرى جنين أن مجموعة من اإلجراءات اتخذت ضد عدد من 
فقد حكمت محكمة سالم العسكرية الصهيونية على المعتقل مهدي الزرعي من مخيم جنين . األسرى الفلسطينيين

)  عاما29( شيقل، وعلى األسير غسان علي عتيق من برقين 4000 اشهر وغرامة مالية 6بالسجن )  عاما19(
)  عاما25( شيقل وعلى األسير سامي عادل حردان من عرابة 2000 شهرا وغرامة 20بالسجن الفعلي 

  . سنوات بتهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي وتهم أخرى4بالسجن 
1/1/2006م المركز الفلسطيني لإلعال  

 
   تبحث تصاعدا لنفوذ حماس بعد االنتخاباتاالسرائيليةالحكومة  .13

قررت إسرائيل أمس تشكيل لجنة وزارية لصياغة موقفها الرسمي من خطة خارطة الطريق للسالم في حال 
الس وأفادت االذاعة االسرائيلية أمس بأن دوف فايسغ.  فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية

كبير مستشاري شارون سيترأس اللجنة التي ستبدأ عملها اليوم االحد وستعمل بالتعاون مع مسؤولي 
وسيناقش الفريق أيضاً الفوضى المتزايدة في السلطة . االستخبارات االسرائيلية وممثلي وزارة الخارجية

ائب رئيس الوزراء االسرائيلي وحذر ن. الفلسطينية وعدم قدرتها الواضحة على كبح جماح العنف الدائر االن
شمعون بيريس امس من أن مستقبل خطة خارطة الطريق للسالم سيكون عرضة للخطر في حال سيطرت 

  . حماس على السلطة الفلسطينية خالل االنتخابات المقبلة
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1/1/2006البيان اإلماراتية    
  

 1967 جديدة تطالب باالنسحاب لـحدود إسرائيليةحركة  .14
واكدت الحركة في . 1967ائيلية جديدة تطلق على نفسها اسم يذكر باالنسحاب إلى حدود طالبت حركة اسر

وبينت الحركة الجديدة، أنها سترفع . بيان نشرته امس أن المجتمع في إسرائيل يدفع ثمناً مرتفعاً مقابل االحتالل
وأعلنت الحركة، عن . لةصوتها عالياً ضد االحتالل، وسوف تنظم التظاهرات االحتجاجية كلما استدعت الحا

وتتشكل حركة يذكر من عائالت ثكلى ومصابي . تنظيم ثالث مظاهرات في كل من حيفا وتل أبيب والقدس
العمليات التفجيرية ومعاقي جيش إسرائيل، ومن جنود محررين وأهالي جنود في األراضي المحتلة، وهي 

على الثمن الباهظ الذي يدفعه الجمهور في حركة مستقلة تأسست أخيرا بغرض إطالع الجمهور في إسرائيل 
 .إسرائيل مقابل استمرار االحتالل

1/1/2006الشرق االوسط   
 

  القوات اإلسرائيلية تحتل مقراً لالستخبارات الفلسطينية    .15
استولى جيش االحتالل االسرائيلي امس، على مقر تابع لالستخبارات  : عالء المشهراوي وكاالت األنباء-غزة 

وأجبرت القوات االسرائيلية االفراد الموجودين ·  الفلسطينية في مدينة جنين شمال الضفة الغربيةالعسكرية
وواصلت قوات . داخل المبنى على مغادرته وأوقفتهم في ساحته وأجرت في الداخل عمليات تفتيش دقيقة
لكي يتمركز داخلها االحتالل امس، االستيالء على عدد من منازل مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي 

وقالت مصادر في جيش االحتالل إن حملة االعتقاالت التي نفذتها في محافظة طولكرم استهدفت  ·القناصة
 مريضاً في قطاع غزة من السفر 25كما منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي . الجهاد االسالمي''نشطاء حركة 

  .للخارج لتلقي العالج خالل األسبوع الماضي
1/1/2006الماراتية االتحاد ا  

 
   حاولت اخفاء نبأ صاروخ أطلق من الضفة الغربية سرائيليةالرقابة اإل

اكد مصدر أمني اسرائيلي اليوم ما نشرته يديعوت احرونوت، حول نجاح نشطاء المقاومة الفلـسطينية، قبـل                 
ية قد حاولت التستر علـى  وكانت الرقابة العسكرية االسرائيل .ثالثة اسابيع، باطالق صاروخ من الضفة الغربية   

النبأ ومنعت نشره، االمر الذي اثار غضب رؤساء المجالس المحلية في المنطقة المتاخمة لحدود شمال الـضفة                 
وسـقط دون أن يلحـق      . وقال ان الصاروخ كان نسخة أقل اتقانا من الصواريخ التي تطلق من غزة             .الغربية

 يوضح أن الفلـسطينيين     , الحادث يشكل تطورا خطيرا للغاية     واعتبر افرايم سنيه، ان هذا     .أضرارا أو اصابات  
  .يمكنهم امتالك المقدرة على اطالق صواريخ من الضفة الغربية صوب قلب اسرائيل

1/1/2006 48عرب  
 

   في اطار صفقة مع نتنياهوللكنيستترشيحه فايغلين يسحب  .16
ادمة في اطار صفقة توصل اليها مـع        اعلن المتطرف موشيه فايغلين، صباح اليوم، سحب ترشيحه للكنيست الق         

رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، سيحصل بموجبها على صك غفران من نتنياهو يخرجه من قائمة الشخـصيات                
  . التي يمنع منافستها في اطار قائمة الليكود او على منصب في مؤسسات الحزب بسبب ادانتها بمخالفات مشينة

الن فايغلين لم ينو اصـال      "لتي توصل اليها مع نتنياهو تعد انتصارا لهم،         قال المقربون من فايغلين ان الصفقة ا      
واضاف هؤالء ان نتنياهو    ". المنافسة في اطار قائمة اليلكود للكنيست وانما كان يريد ترشيح نائبه ميخائيل فوأة            

لـى  كان يخشى اصال الدخول في مواجهة مع فايغلين الذي كان نافس على رئاسة حزب الليكـود وحـصل ع                  
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وقالوا ان نتنياهو الذي اراد ابعاد فايغلين عن قائمـة الليكـود كـان              . المكان الثالث بعد نتنياهو وسيلفان شالوم     
يعرف انه لو طبق عليه التعديل المنوي ادخاله على الدستور فسيثير ضده جهات واسعة فـي الليكـود تعتبـر                    

  "!!عبئا على الليكود"وليس " كنزا فكريا"فايغلين 
1/1/2006 48عرب  

 
   إقامة المنطقة العازلة في شمال غزة تدمر االقتصاد الفلسطيني : خبراء .17

حذّر خبراء اقتصاديون من خطورة إقامة المنطقة على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وعلى اقتصاد قطاع 
 من اآلثار وأكدوا أن إقامة المنطقة تستهدف بالدرجة األولى االقتصاد الفلسطيني، محذرين. غزة بشكل خاص

ودعوا السلطة والفصائل إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري، . المدمرة على اقتصاد منطقة شمال غزة
 . وتدارك الموقف

وأشار الخبراء االقتصاديون إلى أن المنطقة، التي يشملها القرار اإلسرائيلي، من أفضل المناطق الزراعية 
وتبلغ مساحة األراضي الزراعية في . احة القطاع الكليةمن مس% 10واالقتصادية في قطاع غزة، وتمثل 

 ألف دونم، معظمها مزروع بمنتوجات ومحاصيل تصدر إلى األسواق الخارجية، وتدر ماليين 20المنطقة نحو 
. الدوالرات على القطاع، إضافة إلى أن المنطقة تحتوي على أكبر مخزون جوفي من المياه العذبة في القطاع

ن، الباحث والخبير االقتصادي، أن تصل خسائر القطاع المباشرة وغير المباشرة، من إقامة وتوقع عمر شعبا
  . مليون دوالر، خالل األربعة أشهر األولى من إقامتها100المنطقة العازلة في شماله، إلى 

1/1/2006الدستور   
  

   2006 مليون دوالر العجز المالي المتوقع في األراضي الفلسطينية عام 40 .18
 توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي في األراضي الفلسطينية في عام :  محمد الجيوسي-عمان

من الناتج المحلي االجمالي، مرتفعا بمعدل حوالي % 19 مليون دوالر او ما يعادل قرابة 940 الى نحو 2006
دوق النقد ضمن نشرته التقييمية وتوقع صن .2005نقطتين مئويتين من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة مع عام 

، ان "التطورات االقتصادية ونظرة عامة على الضفة الغربية وقطاع غزة"الصادرة مؤخرا تحت عنوان 
، 2005عام % 6مقارنة مع ما نسبته % 4 ليصل الى 2006ينخفض معدل نمو االقتصاد الفلسطيني خالل عام 

  . 2008عام % 5، و 2007عام % 4.5مع توقع ان يعود لالرتفاع ليصل الى 
 متخطيا تأثيرات 2004وأضاف الصندوق أن الناتج المحلي االجمالي استمر في استعادة عافيته في عام 

وأشار الصندوق الى ان النمو االقتصادي واصل بنفس المستوى . %6االنتفاضة، محققا نسبة نمو قدرها نحو 
 الحاصلة في االنفاق العام، الى جانب الزيادات  مدعوما بالزيادة الكبيرة2005في النصف األول من عام 

الملحوظة الحاصلة في نشاطات كل من قطاعات التجارة والنقل والخدمات والزراعة التي تشكل مجتمعة قرابة 
وبالتالي فمن المتوقع ان يبقى معدل نمو الناتج المحلي االجمالي عند حوالي  . نصف الناتج المحلي االجمالي

 بقي حول نسبة 2004 دوالر عام 1100وبين الصندوق ان دخل الفرد الفلسطيني البالغ  .2005في عام % 6
ويعتبر قرابة . 2002 أي قبل اندالع االنتفاضة على الرغم من النمو القوي منذ عام 1999أقل من عام % 25

  .نصف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فقراء
وذكر الصندوق انه على الرغم من ارتفاع معدالت التوظيف خاصة في قطاع الخدمات، اال ان اجمالي معدل 

  %. 30، في حين يصل معدل البطالة في قطاع غزة الى %20البطالة في الضفة الغربية يتجاوز 
الول من عام في شهر تشرين ا% 5ونوه الصندوق الى ان معدل التضخم بقي منخفضا بصورة نسبية، اذ بلغ 

2005.  



 

 9

الى ذلك قال الصندوق ان النمو بودائع القطاع الخاص شهد تباطؤا، اال ان مستوى الودائع بقي مرتفعا عند 
وازداد حجم التسهيالت المقدمة للقطاع الخاص بصورة سريعة . من الناتج المحلي اإلجمالي% 74معدل 

طاعات كمشروعات العقار في قطاع غزة بعد ، وأفادت الزيادة العديد من الق%30وبنسبة بلغت حوالي 
من الناتج % 28وكنتيجة لذلك، ارتفع معدل التسهيالت المقدمة للقطاع الخاص الى . االنسحاب االسرائيلي منها

  %.72وما تزال السيولة في القطاع المصرفي عند مستوياتها العالية والتي يصل معدلها الى . المحلي االجمالي
 مع الزيادات الحاصلة باالنفاق وصافي 2005 الفلسطينية بصورة حادة في عام واتسع عجز الموازنة

 مقارنة مع نفس الفترة 2005خالل االرباع الثالثة االولى من عام % 26وارتفعت االيرادات بنسبة  .اإلقراض
 .  خالل ذات فترتي المقارنة% 30، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 2004من عام 

1/1/2006الغد األردنية   
 

 فلسطين تتقدم على دول عربية وإفريقية في عدد شهادات الجودة العالمية .19
أظهرت إحصائية أعدتها منظمة التوصيف العالمية، أن فلسطين تتقدم على معظم الدول ": األيام "-رام اهللا 

ة الجودة اإلفريقية وبعض الدول العربية، من حيث عدد المصانع والمنشآت االقتصادية الحاصلة على شهاد
 ).آيزو(العالمية 

في فلسطين، وهي هيئة التسجيل الوحيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، " لويدز"وقال علي بدارنة، ممثل هيئة 
إن عدد المؤسسات الفلسطينية الحاصلة على : وتشرف على منح شهادة المطابقة للمواصفات العالمية المختلفة

إال أن اندالع االنتفاضة، " "2000 مؤسسة في العام 100ثر من  بلغ اك1994نسخة ) 9000آيزو (شهادة 
ويبلغ إجمالي  ".وإصدار نسخة محدثة من المواصفة أدى إلى انخفاض عدد الشهادات إلى ما هو عليه اآلن

 شركة، من بينها الشركات الفلسطينية الست 38الشركات الحاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات العالمية 
 مؤسسات عامة 9 شركات في صناعة الحجر والرخام، و3وية في األراضي الفلسطينية، والمصنعة لألد

 في قطاع الصناعات البالستيكية والزجاجية، وشركة 5 في قطاع الصناعات الغذائية، و3وغرف تجارية، و
  .تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الخشبية، ومختبرات الفحص: واحدة في كل من قطاعات

1/1/2006لسطينية االيام الف  
 

   عاجلة لمواجهة العجز المالي الفلسطينيبمساعدة يأمر السعوديالملك  .20
أمر بتقديم مساعدة ماليـة      عبداهللاأن الملك   : الرياض من    سليمان النمر   عن مراسلها  1/1/2006 الحياة   نشرت

، الـى   محمود عباس من  بعد ان استمع أمس     , فورية للسلطة لمساعدتها على مواجهة العجز المالي الذي تعانيه        
عرض للمصاعب المالية التي تواجهها السلطة بسبب استمرار الحصار االسرائيلي وعدم وفاء الدول المانحـة               

وعلم ان عباس عرض على عبداهللا تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، خصوصاً             .بالتزاماتها المالية 
  .  ليعلن بعدها الحدود البرية السرائيلسعي شارون لالنتهاء من جدار الفصل بأسرع ما يمكن،

باس ع ان السعودية اكدت ل, نبيل ابو ردينةهقالما :  ا ف بنقال عنرام اهللا من  1/1/2006الدستور  وأضافت
 .انها ستواصل دعمها السياسي والمادي للسلطة حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

 
  ؟2006تفاديا لكارثة فلسطينية جديدة في  .21

اهللا خيراهللاخير  
في كل المقاييس التي عرفتها المنطقة منذ رسم خريطة الشرق األوسط الحديث في بداية العشرينيات من القرن 

ذلك أن تلك السنة ستظل محفورة في تاريخ .  سنة عادية على الصعيد الفلسطيني2005الماضي، لم تكن السنة 
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كان ياسر  . الفلسطينيين العيش من دون ياسر عرفاتالقضية الفلسطينية لكونها السنة التي توجب فيها على
اختصر عرفات، . عرفات الرجل الذي جسد القضية الفلسطينية، وتحول رمزا لها وللقرار الفلسطيني المستقل

استطاع عرفات أن يعيد أرضاً  .القضية في شخصه وحقق ما لم يحققه أي زعيم فلسطيني في التاريخ الحديث
أعاد لهم أرضاً في . عد نجاح في وضع القضية على الخريطة السياسية للشرق األوسطللفلسطينيين، وذلك ب

وكان مفترضاً في القيادات الفلسطينية أن تعي تماما اهمية ما تحقق . فلسطين وليس في األردن وال في لبنان
 وأسلوبه في وان تعمل على متابعة المسيرة عبر الشخص األقرب الى تفكير عرفات ولكن األبعد عن ذهنيته

  .ممارسة السلطة لكن شيئاً من ذلك لم يحدث
واذا كان ال بد من تسمية . استطاع السيد محمود عباس أن يمأل جزءا من الفراغ الذي تركه ياسرعرفات

األشياء بأسمائها، امكن القول أنه توجب على أبو مازن، الرجل الواضح كل الوضوح، التعاطي مع تركة ثقيلة 
وض الذي كان يمتهنه عرفات وتنتهي بالقدرات التي امتلكها الرجل لجهة تحوله الى نظام متكامل في تبدأ بالغم

  .حد ذاته ال يمكن ألي مؤسسة فلسطينية العيش من دون أن تكون مرتبطة به ارتباطاً مباشراً
ي أن مرحلة عرفات وفي حال كنّا نريد أن نكون اكثر صراحة، توجب القول أن على الفلسطينيين ان يفكّروا ف

أكثر من ذلك، كان عليهم أن يفكروا في أن . ال يمكن أن تتكرر بغض النظر عن حسنات الرجل وسيئاته
الخطوة العظيمة التي أقدموا عليها عندما انتخبوا ابو مازن رئيساً للسلطة الوطنية على أساس برنامج سياسي 

خطوات . ت أخرى تتسم بالشجاعة والواقعيةواضح يرفض عسكرة االنتفاضة، كان يجب أن تتبعها خطوا
تساعد محمود عباس في مواجهة العراقيل اإلسرائيلية بدل العمل على زيادة هذه العراقيل التي ال تخدم سوى 

  .المشروع االستعماري الذي يعمل أرييل شارون على تنفيذه عبر بناء الجدار األمني
كان هناك اوال فشل على مستوى فتح التي لم تحافظ على .  سنة كل أنواع الفشل الفلسطيني2005كانت السنة 

  .وحدتها فتبقى العمود الفقري للنضال الوطني الفلسطيني المنفتح والحضاري في مواجهة العنصرية االسرائيلية
، يعيد الى الحركة نوعاً من التشريعيةوحبذا لو أن اإلعالن عن الئحة موحدة لفتح تخوض بها االنتخابات 

  .  بدل ادخالها في غياهب المجهول في حال تحقيق حماس انتصاراً كاسحاً في االنتخاباتوحدتها 
صارت مجموعة حركات ال يجمع شيء بينها . في غياب أبو عمار،  لم تعد فتح تلك الحركة التي عرفناها
رى الى وكان أكثر من طبيعي أن تعمد قوى أخ. سوى فوضى السالح التي أعادت القضية سنوات الى الخلف

وكان أكثر من . سد الفراغ الذي خلّفه غياب ياسر عرفات من جهة، وحال التشرذم داخل فتح من جهة أخرى
طبيعي أن تعمل قوى اقليمية على استغالل الوضع الفلسطيني كورقة في لعبة التجاذبات التي ال عالقة لها 

كه من إمكانيات مالية كبيرة على أن تكون وكان أكثر من طبيعي أن تعمل حماس بما تمل. بالمصلحة الفلسطينية
بديالً لفتح ومن كل ما مثلته تاريخياً فتكرس بذلك تراجع القضية الفلسطينية على الصعيدين االقليمي والدولي 

  .في آن
لقد سقط الفلسطينيون في فخ االنسحاب االسرائيلي من غزة، ولم يحسنوا التعاطي مع مرحلة ما بعد االنسحاب 

مكن أن تستغل البالغ العالم أنهم قادرون على ادارة دولة بدل استخدام غزة الطالق صواريخ ال التي كان ي
يفرح لها أحد أكثر من أرييل شارون الذي يستطيع االستمرار في ممارسة إرهابه دون أن يجد مسؤوال أميركياً 

  .أو أوروبياً يبدي مالحظة على ما يقوم به
 التراجع الفلسطيني، واالّ تعود فلسطين القضية المركزية للعرب، خصوصاً  سنة2005 يخشى أن تكون السنة 

 الشيعية التي أطلت برأسها -بعدما صارت األنظار كلها منصبة على العراق وعلى الفتنة المذهبية السنية
  . بوقاحة ليس بعدها وقاحة

 الفلسطينية الشهر الحالي الى يخشى أيضاً، في غياب معجزة تعيد المبادرة الى فتح أن تؤدي االنتخاباتو
تكريس واقع أليم يؤدي الى جعل الشعب الفلسطيني يخسر مرة أخرى فرصة ايجاد موقع له على الخريطة 
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في النهاية، هل ستكون فتح في ! علما أنه موجود على الخريطة السياسية للمنطقة. الجغرافية للشرق األوسط
  . ة أم ال؟ ذلك هو السؤال الذي يختصر كل األسئلةمستوى التحدي الذي يواجه القضية الفلسطيني

إذا استطاعت فتح أن تكون في مستوى التحدي، يبقى أمل أن الفلسطينيين سيكونون قادرين على تحدي 
في حال لم يحصل ذلك، يمكن القول من اآلن أن القضية الفلسطينية عادت . المشروع الشاروني حضارياً

شارون أن تعود خدمة لمشروعه الهادف الى رسم الخريطة النهائية لدولة سنوات الى الخلف حيث يريد لها 
يريد شارون، الذي نفّذ االنسحاب األحادي الجانب من غزة، عبر حزبه الجديد الذي . اسرائيل من جانب واحد

يخوض به االنتخابات فرض أمر واقع جديد يتمثّل في ضم القدس نهائيا الى إسرائيل مع أجزاء من الضفة 
  . لغربيةا

والمؤسف أن الحركة التي . وحدها فتح مسلحة ببرنامج سياسي واضح وواقعي يمكن أن تحبط هذا المشروع
خسرت وحدتها قد ال تكون في مستوى التحديات التي تفرضها المرحلة، اللهم االّ إذا قرر الشعب الفلسطيني أن 

 علينا التعلق بحبال الهواء من أجل تفادي ربما. ينفض عنه غبار التخلف رافضاً الوقوع في فخ اسمه حماس
  .كارثة أخرى على الصعيد الفلسطيني

 سنة تمكين اسرائيل من 2006في غياب انتفاضة فلسطينية فى الواقع القائم، قد تكون السنة الجديدة، السنة 
غير مبال فرض أمر واقع جديد على األرض فيما العالم يتفرج على التحوالت التي يشهدها الشرق األوسط 

  !بالمأساة التي يتعرض لها شعب بكامله
1/1/2006الغد األردنية   

  
  مازن الصعبة أبوخيارات  .22

محمد السعيد ادريس. د  
كان يوم السابع عشر من يوليو الماضي هو موعد اجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية، ولكن السلطة 

من يناير موعداً إلجراء هذه االنتخابات، لكن ألسباب  25الفلسطينية برئاسة محمود عباس رأت تأجيلها إلى 
على رأس . كثيرة تمارس بعض القيادات الفتحاوية ضغوطاً مكثفة على أبو مازن لتأجيل اجراء هذه االنتخابات

 .هؤالء المنادين بضرورة تأجيل اجراء االنتخابات التشريعية أحمد قريع، وروحي فتوح، والطيب عبدالرحيم
ودة إلى منصبه كرئيس للوزراء الذي كان قد استقال منه للترشيح لالنتخابات، وعبر عقب قريع قرر الع

انسحابه من خوض معركة االنتخابات التشريعية ان حالة الفوضى التي تشهدها حركة فتح عززت مكانة حركة 
اتهموه بأنه انسحب حماس قبل االنتخابات، وقال إنه لم يكن مقتنعاً بخوض االنتخابات، وهاجم منتقديه الذين 

أبو عالء طرح سبباً آخر هو استحالة . بسبب خالف على موقعه في القائمة االنتخابية الرسمية لحركة فتح
اجراء االنتخابات من دون اجرائها في القدس بسبب تهديدات إسرائيلية بهذا الخصوص، وذُكر ان قريع بعث 

االنتخابات وعدم دمج قائمة فتح الرسمية مع قائمة برسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بتأجيل 
المستقبل المنافسة التي يتزعمها محمد دحالن وجبريل الرجوب وقدورة فارس وتصدرها اسم مروان البرغوثي 

ولكن يبدو ان األحداث تجاوزت مطالب أحمد قريع بعد االتفاق الذي تم التوصل إليه بين كتلة الحرس  .أيضاً
 اسم المستقبل مع الرئيس محمود عباس على دمج القائمتين في قائمة واحدة ولكن بعد استبعاد الجديد التي تحمل

جميع نواب فتح السابقين وأعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية من هذه القائمة، وإحالتهم جميعاً على 
أمريكية بامكانية اجراء في هذا الوقت بالذات، خرجت تلميحات إسرائيلية بسبب ضغوط  .التنافس في الدوائر

االنتخابات في القدس، وبهذا المعنى ال يكون هناك مبرر منطقي للتأجيل، واستمرار المطالبة به يكشف حقيقة 
موقف المطالبين وهو الخوف من خوض تجربة االنتخابات في ظل المناخ السلبي لالنقسامات التي حدثت في 

س ب ثلثي مقاعد المجلس التشريعي في االنتخابات صفوف حركة فتح وفي ظل توقعات بفوز حركة حما
مثل هذه المخاوف دفعت البعض لضغوط من نوع آخر مثل المطالبة باإلبقاء على كل من أم جهاد  .المقبلة
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الوزير وحكم بلعاوي ضمن القائمة الموحدة، بعد أن ألمح بلعاوي إلى أنه بصدد تشكيل قائمة جديدة لحفظ خط 
ثل هذه التهديدات تعني أن البعض ما زال يفضل الخالف على االئتالف، ولكن ليست م .الرئيس ياسر عرفات

هذه هي كل القضية، فهاجس التأجيل ما زال قائماً والضغوط تتزايد على الرئيس عباس الذي يؤكد يوماً بعد 
وضع نهاية يوم تمسكه بموعد االنتخابات حفاظاً على مصداقية السلطة وحفظاً للتماسك الوطني وأمالً في 

للفلتان األمني واالنقسامات، لكن البعض يرى ان هذا التمسك مرجعه طموح أبو مازن في أن تكون االنتخابات 
 .وسيلة مثلى للتخلص من كل المنافسين بدالً من خيار االستقالة

1/1/2006الخليج االماراتية   
 
 

  
   ?أزمة في فتح أم انقالب على األهداف .23

 بالل الحسن
 أسوأ توديع، فهو ينقضي بينما يخيم فوق رؤوسهم البيان األخير للجنة الرباعية 2005نيون العام يودع الفلسطي

الدولية، البيان الذي يتبنى الموقف اإلسرائيلي، الذي يدعو السلطة الفلسطينية إلى ضرب البنية التحتية 
وقد . ق مع الفصائل الفدائية كافةلإلرهاب، رافضا منهج الرئيس محمود عباس، الذي يعتمد منهج التهدئة باالتفا

جاء هذا الموقف معطوفا على موقف آخر يدعو السلطة إلى منع ترشيح أشخاص لهم ماض في العمل 
العسكري ضد إسرائيل، ولم يعلنوا بعد اعترافهم بحق إسرائيل في الوجود، وهو موقف يعني، في هذه اللحظة، 

ة الفلسطينية، إال إذا أعلنت انصياعها للصيغة األميركية ـ منع اشتراك حركة حماس في االنتخابات التشريعي
لقد سبق للواليات المتحدة األميركية أن أعلنت تأييدها ألربعة مواقف إسرائيلية ضد أربعة  .اإلسرائيلية للتسوية
د تأييدها لعدم عودة إسرائيل إلى حدو: أعلنت في لقاء شهير بين جورج بوش وارييل شارون. مطالب فلسطينية

، وتأييدها لبقاء المستوطنات الكبيرة المحيطة بالقدس وضمها إلى دولة إسرائيل، وتأييدها للرفض 1967
وها هي اآلن، ومن خالل . اإلسرائيلي لحق عودة الالجئين الفلسطينيين، وأخيرا تأييدها ليهودية دولة إسرائيل

، أو لحرب أهلية فلسطينية، ويمهد )القمع(لي اللجنة الرباعية، تنتزع قرارا يمهد الطريق إلرهاب فلسطيني داخ
تحديد المنهج، وتحديد األشخاص الذين يحق لهم أن يشكلوا السلطة الفلسطينية : الطريق أيضا لما هو أخطر

. وتحديد المنهج وتحديد األشخاص الذين ال يحق لهم أن يكونوا جزءا من السلطة الفلسطينية الجديدة. الجديدة
الواليات المتحدة األميركية ومعها اللجنة الرباعية، كطرف فاعل في أزمة حركة فتح وفي وبهذا الموقف تدخل 

وغدا تستطيع الواليات المتحدة األميركية، واستنادا . إنها تنحاز إلى جانب ضد آخر. أزمة السلطة الفلسطينية
ركة فتح، ألن له ماضيا إلى قرار اللجنة الرباعية، أن تقول إنها ال تقبل بوجود هذا الشخص أو ذاك من ح

 .عسكريا، أو ألن موقفه من حق إسرائيل في الوجود يشوبه الغموض
إن المتمردين على حركة فتح سبق لهم أن رفعوا شعارا يدعو إلى إسقاط قيادة حركة فتح التاريخية، داعين إلى 

 تفوح منه الرائحة األميركية، ، وقرار اللجنة الرباعية الجديد، الذي(!!)انتخاب قيادة جديدة من أعضاء الداخل 
هو، وبالرغم من صياغته الدبلوماسية، قرار يتبنى نهج الداعين إلى التخلص من حركة فتح التاريخية، واستيالد 
. حركة من نوع جديد، حركة مطواعة، تهتم بشؤون الداخل، وتقطع بينها وبين الشعب الفلسطيني في الشتات

التي ستحمل أيضا اسم فتح، أن تتولى ضرب حركة حماس، وضرب كل والمطلوب من هذه الحركة الوليدة، 
وعليها بعد أن تنجز هذه المهمة . تجمع شعبي انبثق عن حركة فتح التاريخية وساهم في االنتفاضة األخيرة

تي األولى أن تقدم على إنجاز المهمة الثانية، وهي مهمة التوقيع على التسوية السياسية التي تريدها إسرائيل، وال
بلورها ارييل شارون، ورسم حدودها من خالل بناء الجدار العازل، وهو الذي أعلن قبل أيام أن حزبه الجديد 

  .سوف يقرر بعد االنتخابات الحدود النهائية لدولة إسرائيل
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أين يقف الرئيس محمود عباس من هذا الصراع المحتدم من حوله؟ هناك قراءتان لموقف عباس تستند كل 
قراءة أولى ترى أنه هو أيضا مستهدف في خطة القضاء على حركة فتح . ا إلى شواهد مثبتةواحدة منهم

التاريخية، باعتباره رمزا أساسيا من رموزها، ومن هنا األنباء التي بدأ الترويج اإلسرائيلي لها عن عزمه على 
ية من جهة، ويتفاوض مع الداعين وقراءة ثانية ترى أنه يلعب لعبة مزدوجة، إذ يرعى القيادة التاريخ. االستقالة

إلسقاط هذه القيادة من جهة أخرى، معتبرا أنه سيكون كاسبا في الحالتين، وسيكون مكرسا من قبل أي فريق 
ولكن هناك من يرى أن األوان قد فات على هذه اللعبة المزدوجة، وأن العاملين . فتحاوي يفوز في هذا الصراع

يالد حركة فتح جديدة تتعاون مع المحتل وتقبل شروطه، قد قاموا حتى على ضرب حركة فتح التاريخية واست
قاموا بحركة االنقالب األولى ايام الرئيس الراحل ياسر عرفات، في . اآلن بحركتي انقالب لتحقيق هدفهم هذا

ما عرف باسم تمرد غزة، واستطاع عرفات بما له من مكانة معنوية، وبمساندة حركة حماس لموقفه، أن 
وقد تم إنجاز االنقالب الداخلي الثاني في األشهر واألسابيع الماضية، التي .  على هذا التمرد في حينهيقضي

وقد نجح هذا االنقالب وأصبح مسيطرا، وتكرس . شهدت ما يسمى أزمة فتح وصراع القوائم االنتخابية فيها
تح، بعيدا عن اللجنة المركزية نجاحه حين قبل الرئيس عباس أن يتفاوض معه لصياغة قائمة جديدة لحركة ف

  .والقيادة التاريخية التي تمثلها
ويمكن أن نمضي بعيدا في تقصي تفاصيل الصراع وتطوراته، وفي وصف الوضع الجديد الذي سينشأ، ولكن 

  .من األفضل بدال من ذلك أن نحاول الوقوف عند القضايا الفلسطينية االساسية التي ينتجها هذا الوضع
قية اوسلو عمليا إلى إزاحة منظمة التحرير الفلسطينية عن واجهة الصراع، وحلت السلطة لقد أدت اتفا

وتم . الفلسطينية عمليا محل منظمة التحرير الفلسطينية، وكان الرئيس عرفات آخر حلقة رابطة بين المؤسستين
لى االستقالل المالي تم اإلجهاز ع. في غيابه اإلجهاز على ما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

وتم اإلجهاز على استقاللية . لمنظمة التحرير من خالل ربط الصندوق القومي الفلسطيني بوزارة مالية السلطة
الدائرة السياسية في منظمة التحرير، وعلى وزارة خارجية دولة فلسطين التي يترأسها فاروق القدومي، من 

  .الخارجية التابعة للسلطةخالل ربط السفراء والسفارات بوزارة الشؤون 
يؤدي الصراع القائم، إلى إزاحة حركة فتح التاريخية عن واجهة الصراع الفلسطيني  اإلسرائيلي، .. وحاليا 

وعن واجهة السلطة الفلسطينية، ويتقوى يوما بعد يوم، تيار يتطلع إلى حركة تسمى فتح، ولكنها ال تتواجد إال 
 تقطع بين الداخل الفلسطيني والخارج الفلسطيني، وتبدي استعدادها حركة. في الضفة الغربية وقطاع غزة

وحين يتحقق هذان األمران، تكون حركة التحرر  .لقبول مواقف سياسية لم تكن حركة فتح التاريخية لتقبلها
ل وهذا هو السبب الذي يدفع إلى القو. الوطني الفلسطينية، وبالصورة التي عرفت بها، قد دخلت مرحلة تالشيها

  .إن أزمة حركة فتح ليست أزمة تنظيمية داخلية، بل هي أزمة وطنية فلسطينية
  :إن التجسيد العملي لبدء تالشي حركة التحرر الوطني الفلسطينية، يتمثل في القضايا التالية

انسداد أفق التسوية السياسية، واندفاع إسرائيلي نحو حل مفروض أحادي الجانب، ومن دون : أوال -
  .أو تكون المفاوضات فيه من أجل القبول والتوقيع فقطمفاوضات، 

انسداد أفق بناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وقيام كانتونات منفصلة، تقوم السلطة الفلسطينية : ثانيا -
  . فيها بدور التقاسم الوظيفي

فلسطيني السياسية، أي منظمة انهيار المؤسسة التي لعبت دورا تاريخيا بارزا في تحقيق وحدة الشعب ال: ثالثا -
التحرير الفلسطينية، وهو انهيار يترافق مع تأكيدات إسرائيلية وأميركية على رفض البحث في حق العودة من 

  .حيث المبدأ، وهو الحق الذي يتعلق بمصير نصف الشعب الفلسطيني إن لم يكن أكثر
حول الوضع الفلسطيني، أن يطرح على وعلى ضوء هذه الحقائق المرة، فإن على من يتصدى ألية مناقشة 

كيف يمكن إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية؟ ما هي اآللية المطلوبة؟ ما هي : نفسه السؤال المركزي
  الشعارات األساسية الالزمة إلعادة البناء؟
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 سنكون قد ولكن هذا هو المدخل المنطقي الوحيد للبحث والمواجهة، وإال. وإنها لمهمة صعبة. إنه وضع صعب
  .دخلنا في ما يشبه دول الطوائف، حيث النتيجة معروفة سلفا

1/1/2006الشرق االوسط   
 

  الفلتان األمني الضار بالقضية .24
  علي الصفدي

إن أكثر ما يؤسف له وأكثر ما يسيء إلى القضية الفلسطينية، وما يفضي بالمجتمع الدولي إلى التخلي عن 
 التسوية السلمية، هو ما تشهده ساحتها الداخلية في الضفة الغربية وقطاع مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق

غزة، من فلتان أمني اتسع نطاقه وازدادت حدته واشتد عنفه، وتتحمل مسؤوليته الكبيرة فصائل وتشعبات 
انون الحزب الحاكم المتمثل بحركة فتح، والتي بدالً من أن تكون نموذجاً في االنضباط واالمتثال لسلطة الق

والنظام، جنحت نحو فوضى السالح، وعممت حالة من االقتتال الداخلي والتناحر، حول الترشح لالنتخابات 
التشريعية، فشهدت صفوفها انشقاقاً بين قدماء الفتحاويين وبين أجيالهم الشابة، وتجد ذلك بقائمتين انتخابيتين 

مضنية بذلها رئيس السلطة الوطنية، ومع ذلك لم جرى التراجع عنهما وتوحيدهما في قائمة واحدة، بعد جهود 
تتوحد صفوف الحركة، ولم يقتنع مسلحوها، فقامت عناصرهم من كتائب شهداء األقصى، باقتحام مراكز 
اللجان االنتخابية، يوم إعادة فتحها في كل من غزة ودير البلح ورفح وخان يونس، وأطلقوا الرصاص على 

منهم باحتالل ثالثة مبان حكومية في غزة، للمطالبة بفرص عمل، وكذلك تظاهر حراسها األمنيين، كما قام مئة 
مسلحو الجبهة الشعبية، وأطلقوا النار العشوائي في الهواء، للمطالبة بوظائف لهم، وقامت مجموعة مسلحة 

 رفح، يوم مع والديها في'' كيت بورتن''أخرى مجهولة الهوية، باختطاف الناشطة البريطانية في حقوق اإلنسان 
األربعاء الماضي، علماً أنها كانت تكرس نفسها لمساعدة الفلسطينيين، بجمع التبرعات لهم، وتسهيل عبور 
المرضى منهم إلى إسرائيل، لتلقي العالج، وبالرغم من اإلفراج عنهم بعد ثالثة أيام، إال أن احتجازهم قد ألحق 

 .إساءات بالغة بصورة الوضع الفلسطيني
ارع غزة، إطالق نار كثيفا بين المتصارعين على مقاعد تشريعية، ال تحظى بالقيمة النيابية لقد شهدت شو

الديمقراطية الكاملة، في ظل االحتالل العنصري اإلسرائيلي، الذي يبتهج بالتفرج على فصول المسرحية 
النضج لم يتحقق بعد على االنتخابية، والذي سيتخذ منها ذريعة، إلقناع دول العالم ذات التأثير السياسي، بأن 

 .الساحة الفلسطينية، وأن الفلسطينيين لم يتأهلوا بعد، لنيل حريتهم واستقاللهم وإقامة دولتهم المستقلة
وال تقتصر االنقسامات على الداخل الفلسطيني، بل امتدت إلى الصعيد الخارجي، المتمثل بمنظمة التحرير، 

لى البعثات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في دول العالم، حيث التنازع حول الصالحيات على اإلشراف ع
بين رئيس الدائرة السياسية في المنظمة فاروق القدومي، الذي أعلن في الثامن من الشهر قبل الماضي، سحب 
اعترافه بوزارة الخارجية في السلطة، ودعا سفراء فلسطين، إلى عدم االمتثال لتعليمات السلطة، ووزير 

إن الفوضى العارمة تحدث على الساحة الفلسطينية، في الوقت الذي يتسع فيه النطاق . ا ناصر القدوةخارجيته
االستيطاني، وفرض حزام أمني في شمال غزة، وإصرار إسرائيل على تحجيم الحقوق الفلسطينية المشروعة، 

شقاق الداخلي، والتمرد فكل ذلك الفلتان األمني، واالن. كرفض حق العودة، ورفض البحث في موضوع القدس
المسلح لشهداء األقصى، ضد المقار االنتخابية والحكومية، سيعود بالضرر الفادح على القضية الفلسطينية 

  .ومصالح الشعب الفلسطيني، الذي تكفيه معاناته القاسية في ظل االحتالل
1/1/2006الدستور   
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  31/12/2005الغد األردنية 


