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 تحدث عن فراغ هائل سيخلفه غياب شارون يالعالم  .1
فى هداسا، بعد العملية الطارئة التي أجريت لـشارون         أعلن مدير عام مستش   : 7/1/2006 48عرب  نشر موقع   

: عقّب) CT(وحول فحص   . باالمس عن أنه تم التخلص من الضغط الداخلي في الجمجمة وال يوجد نزيف اآلن             
بعد العملية مباشرة وأظهر الفحص تحسنًا كبيرا نسبة إلى فحوصـات مـشابهة             ) CT(نقل شارون إلى غرفة     

رغم التحسن الكبير إال أن شارون ال زال في وضع صـحي صـعب لكنـه                : فوأضا. أجريت له في السابق   
ونقل عن أطباء شارون، أمـس أن   .وأفادت مصادر إسرائيلية أنه لم يطرأ أي تغييرعلى وضع شارون  . مستقر

في حين نقل عن أحد كبار المسؤولين       . هناك إحتماالً كبيراً بأن الضرر الذي نجم عن الجلطة غير قابل للعالج           
   . هداسا أن ضرراً كبيراً قد حدث في الدماغ، مما يؤكد أن شارون لن يعود إلى وضعه الطبيعيفي

أشار كبار األطباء اإلسرائيليين إلى أن العملية الجراحية الثالثة ما           :7/1/2006السفير   في   حلمي موسى وكتب  
واسـتعدت  .  لـه الـشفاء    كانت لتتم لو أن شارون ليس رئيس حكومة، ألنها تطيل عمره لساعات وال تضمن             

 بـوش إسرائيل واإلدارة األميركية لمراسم الجنازة فور اإلعالن عنها، سواء باالستعدادات األمنيـة أو بإلغـاء       
 زيلبرغ لمعاريف إن واقع إخضاع شـارون لعمليـة          .وقال جراح الدماغ د   . ووزيرة خارجيته جدول أعمالهما   

 وانه يمكن االستنتاج من ذلك أن النزف في دماغ شارون           جراحية ثالثة يشهد على تدهور وضع رئيس الحكومة       
وأضاف ان الحديث يدور عن ضـرر ال        . بلغ منظومة الحجيرات، األمر الذي زاد من الضغط داخل الجمجمة         

وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلـى اتـصالين        . يمكن إصالحه في الدماغ وعن تدهور جوهري في حالته        
جراه حسني مبارك أكد خالله ألولمرت أن القـاهرة         أعباس مع أولمرت وإلى اتصال      هاتفيين أجراهما محمود    

وأضافت هذه الوسائل ان الديوان الهاشمي في       . ستواصل التعاون والعالقة الحسنة مع إسرائيل وتزيدها رسوخا       
 بأولمرت مسألة   عمان على اتصال دائم مع ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية وان اتصال الملك عبد اهللا الثاني              

واعتبر المعلقون اإلسرائيليون أن هذه االتصاالت تعبر عن قلق هذه الدول العربية من الوضع الناشئ في              . وقت
استعدت إسرائيل إلعالن وفاة شارون من النواحي األمنية        و. إسرائيل جراء غياب شارون عن الحلبة السياسية      
اتهم آيـة اهللا محمـد   من جهة أجرى . ك والشرطة اإلسرائيليةالداخلية، عن طريق تفعيل خطة أدراج في الشابا   

 تأتي اميركا وتقول انها تحارب االرهـاب،        :وقال. امامي كاشاني، امس، شارون والواليات المتحدة باالرهاب      
لكنها ال تحارب االرهاب الذي يفيدها وتؤيد ارهابيا مثل شارون واسرائيل مضيفا ان شارون الخبيث في فراش                 

دفع الوضع الصحي لشارون قادة المستوطنين الى استعادة دوره المحوري          و. وبوش يصلي من اجله   المرض،  
وذكرت معاريف ان قادة المـستوطنين لـم يعـودوا          . في المشروع االستيطاني الى منحه لقب ابو االستيطان       

انعكست ى   من جهة أخر   .غاضبين على شارون بسبب خطة الفصل، موضحة أنهم باتوا يصلون من أجل شفائه            
، وتركت األنباء المتالحقة     في لبنان  الحالة الصحية المتدهورة لشارون إيجاباً على سكان مخيمي البداوي والبارد         

عن انتكاسة وضعه الصحي ارتياحاً في صفوف السكان الذين عبر عنه كل منهم بطريقتـه الخاصـة، وسـط                   
خرج الـبعض إلـى     و. معادلة الداخلية الفلسطينة  إجماع شبه تام على أن وجوده من عدمه لن يغير شيئاً في ال            

الشوارع وبطريقة عفوية وأطلقوا العنان ألبواق السيارات كما أطلقوا الرصاص والمفرقعات النارية ووزعـوا              
مسؤول فتح االنتفاضة في الشمال ان موت شارون ليس نهاية الطريق بالنسبة            واعتبر  . الحلوى ابتهاجاً باألنباء  

فمشكلة الشعب الفلسطيني ليست مع ذلك الشخص أو غيره، هي مع كيان ال يعترف بوجودنا               للشعب الفلسطيني   
ويسعى إلى إلغاء حقوقنا بالعودة وإقامة الدولة، لذلك فإن مراهنة البعض على أشخاص مسألة خاطئـة ويجـب         

راحة الـدماغ    مالك حب اهللا، االختصاصي في ج      .رجح د و. علينا ان نراهن على وحدتنا ونحافظ على مقاومتنا       
واالعصاب، امس، ان يكون النزيف في الدماغ الذي تعرض له شارون، قد أثر على جذع الدماغ لديـه، مـا                    

  . يؤدي الى توقف الوظائف الحيوية لديه كالقلب والتنفس وغيرها
ن فـي   ين وفلـسطيني  ين لبناني يمسؤول أن   ب.ف.أ  نقالً عن  بيروت  من7/1/2006 الخليج اإلماراتية وجاء في 

 على الوضع الصحي لشارون، فاعتبر وزير الخارجية اللبناني االسبق، فارس بويز ان شـارون،          وابيروت علق 
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قام في اآلونة األخيرة ببعض الخطوات، وان كانت ناقصة، وغير كافية، اال انه بالمقارنة مع التطرف الـسائد                  
من جانبه، قال صـالح      و . عليه خصومه  بأوساط الليكود فقد ظهر بمظهر اكثر اعتداالً عما كان عليه وعما هم           

صالح، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن سياسة الكيان تجاه القضية الفلسطينية في جوهرها لـن يطـرأ                 
وقال مـروان عبـد     . عليها أي تغيير وسيستمر في تنفيذ نفس المخطط الذي عمل عليه شارون من خالل خلفه              

 اوالً هذا الغياب لشارون بالنسبة لنا كفلسطينيين يطـرح جملـة            :ةالعال، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبي     
تساؤالت من نوع أن هذا الرحيل المرتقب جاء بشكل طبيعي لشخص كان يجب ان يكون في يد العدالة وخلف                   

وقـال انـور رجـا،      . القضبان للتاريخ الدموي الذي ارتكبه بحق الفلسطينيين والعرب وهذا االمر مؤسف جداً           
ستبقى إسرائيل من دون أي تغيير في سياستها العدوانية تجـاه            بهة الشعبية القيادة العامة في لبنان،     مسؤول الج 

قضية شعبنا الفلسطيني وقضايا االمة العربية ومن المؤكد ان غياب شارون عن الساحة سيؤدي إلى تغييـرات                 
اء مرض شارون، وقالت إنها تأمل      وأعربت الحكومة األسترالية عن قلقها إز     . على الصعيد الداخلي اإلسرائيلي   

أشاد رئيس الوزراء الكندي بشجاعة شارون في عملية        و. أن تواصل منطقة الشرق االوسط تحركها نحو السالم       
اإلسرائيلية سيؤثر بالـضرورة فـي    السالم في الشرق األوسط، مشيرا إلى أن احتمال حصول تغيير في القيادة 

 شهيد من المسؤولين اإلسرائيليين اتخاذ قرار عاجل بإجراء مشاورات          طلبت ليلى  ومن جهة أخرى     .هذه العملية 
 ال بد من اتخـاذ قـرار        :2وقالت في مقابلة مع فرانس       .سريعة مع الفلسطينيين في ظل تدهور صحة شارون       

. عاجل بالتشاور مع الفلسطينيين، مضيفة انه يجب فهم اتصال محمود عباس بمكتب شارون من هذا المنظـار                
السابق نجاح واكيم كيف ان أحداً من المسؤولين في الدولة اللبنانية لم يتخذ موقفاً مـن                البناني  النائب  استغرب  و

ذكرت صـحيفة يابانيـة أمـس أن         و .وقاحة جاك سترو الذي دعا اللبنانيين إلى الصالة من أجل شفاء شارون           
ء إجرائه مقابلة قبيل إصـابته      شارون كان في حال معنوية جيدة ولم يكن يعاني أي مشاكل صحية خطيرة اثنا             

  . بجلطة دماغية
تـصريحات سـترو لقيـت       أن   بيروت علي الموسـوي    من مراسلها في   7/1/2006الوطن السعودية   ونقلت  

 حزب اهللا إنه ليس مستغربا أن يمتدح سترو فضائل شـارون     مناستنكاراً واسعاًً، وقال النائب إسماعيل سكرية       
  .األكثر استغرابا أن يطلق كالمه من وزارة الخارجية اللبنانية: وأضاف .فهو بذلك منسجم مع سياسة بالده

أولمرت تلقى اشادة أن  7/1/2006الحياة  ذكرت الناصرة أسعد تلحميورام اهللا ونقالً عن مراسلها في 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية ان اولمرت معروف جدا، ويحظى . اميركية ودعماً اوروبياً

وابدى سوالنا دعماً اوروبياً مماثالً في . بالتأكيد سنعمل مع رئيس الوزراء الحالي... حترام في ادارة بوشباال
رأى مراقبون في اسرائيل ان نتائج استطالعات  و.هذه االوقات الصعبة والمأسوية التي تمر فيها اسرائيل

لصحي، ال تعكس حقيقة الوضع الذي قد  ا شارونالرأي التي افادت بأن شعبية كديما لم تتأثر مع تأزم وضع
وأشار هؤالء الى ان االستطالع تم في عين . ينشأ مع انصراف شارون ودخول اسرائيل في حقبة جديدة

العاصفة وفي أوج عدم اليقين، وفي ظل موجة من الشفقة على شارون والتعاطف معه، مضيفين ان أوساطاً في 
 مقعداً في 32 في االسابيع المقبلة وتتمنى ان يحصد الحزب كديما نفسه تدرك ان شعبية الحزب ستتراجع

واجتمع اولمرت أمس مع بيريز وسط أنباء عن احتمال عودة األخير الى أحضان حزبه  .االنتخابات المقبلة
السابق وهي عودة ال يستبعدها مراقبون يرون ان بيريز سيقرر وجهته بناء لما سيقترحه عليه كل من اولمرت 

ورفض بيريز الرد بشكل قاطع في ما إذا كان سيبقى في كديما، وقال ان لقاءه اولمرت تناول . سوعمير بيرت
مواصلة السياسة التي بدأها شارون في حكومة الوحدة الوطنية لجهة محاربة االرهاب بال هوادة وبذل جهد بال 

  .توقف لتخطيط عملية السالم
اهو انهما شرعا في جس النبض مع شخصيات تركت ونقلت الصحف العبرية عن قريبين من بيرتس ونتاني

يجمع المراقبون على وجود تأثير من جهة أخرى و .حزبيهما وانتقلت الى كديما العادتها، وفي مقدمهم هنغبي
كان من المرتقب ان : وقال الكاتب والمؤرخ ممدوح نوفل للحياة. مباشر لرحيل شارون على القضية الفلسطينية
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كاً سياسياً يحل محل الجمود الحاصل، اذ كان لدى شارون برنامج لدولة فلسطينية بحدود  تحر2006يشهد العام 
يسجل لصالح شارون انسحابه من غزة وإخالء : وأضاف. موقتة، أما اآلن فمتوقع ان نعود الى الجمود

صاحب المستوطنات والمستوطنين وأي انسحاب إضافي من الضفة سيكون مكسباً للفلسطينيين، أما وقد غاب 
برنامج حزب العمل أفضل للفلسطينيين من : وقال .المشروع، فإنني أتوقع الدخول في مرحلة جديدة من الجمود
إسرائيل ستكون :  علي الجرباوي للحياة.وقال د .برنامج شارون، لكن المشكلة انه برنامج نظري وليس عملياً

يين، خصوصاً في القدس وفي غزة، ويكفي في هذه المرحلة متوترة جداً إزاء أي حركة تصدر عن الفلسطين
حملة انتخابية يقوم بها أحد المرشحين في أحد شوارع القدس حتى تقدم الحكومة اإلسرائيلية على خطوات من 

وذات الشيء سيكون في غزة، فأي صاروخ سيطلق من غزة : وأضاف. شأنها أن تفشل االنتخابات برمتها
ورأى لغياب شارون تأثيراً آخر بعيد  .ها وتماسكها بعد غياب زعيمهاسترد عليه بعنف مبالغ فيه إلظهار قوت

 .المدى ستتضح معالمه بعد االنتخابات العامة اإلسرائيلية
ن يمـراقب  أن   )الترجمـة (جوزيف حـرب  و جدة   ،فهيم الحامد  نقالً عن مراسلها في    7/1/2006عكاظ  وأوردت  
نفراج على صعيد عملية التسوية السـيما مـع          ان يؤدي غياب شارون الى حدوث بعض اال        ونن يتوقع يسعودي

لكنهم حذروا في الوقت نفسه من احتماالت ان يكون البديل اكثر دموية وتعنتاً من شـارون                . الجانب الفلسطيني 
قال افي بريمور سفير اسرائيل السابق لدى بـرلين         و. نفسه االمر الذي يمكن ان يؤدي الى نتائج سلبية خطيرة         

 انه ال يعتقد ان المتطرف نتنياهو سينجح في خالفة شارون الن اغلبية االسرائيليين تريد               لمجلة دير شبيغل امس   
  . سياسة وسطية

استعرضت الصحف العالمية امس ماضي شارون : اف ب نقالً عن 7/1/2005األيام الفلسطينية وجاء في 
ورك تايمز ان امام اسرائيل نيويالوقالت . السياسي واعربت عن مخاوفها بشان المستقبل في حال غياب شارون

 اتباع طريق الليكود او طريق العمل واضافت ان الخيار الثالث هو الطريق :االن ثالثة خيارات واضحة وهي
وذكرت في مقالها . واشنطن بوست ان غياب شارون هو خسارة السرائيلالوقالت  .الذي يمثله نظريا كاديما

فقدان  يو اس ايه توداي عن مخاوفها من انالواعربت . رة اخرىاالفتتاحي االن اصبح مصير اسرائيل معلقا م
البلدوزر سيغلق طريق السالم مضيفة انه بخروج شارون فان امال العالم الهشة بتحقيق السالم في المنطقة 

ساهي شيمبون ان شارون حرك الوضع بمفردة خالل السنوات االوفي اليابان قالت  .المضطربة قد همشت
 وليس من السهل تصور مسار السالم في الشرق االوسط بعد ان تسدل الستارة على حياة .الخمس الماضية

سيدني مورننغ هيرالد االسترالية ان اسرائيل وجدت في شارون زعيما قويا واقعيا ورجال الوذكرت  .شارون
انيا قالت وفي بريط .قادرا على قيادة التيار القومي نحو التسويات الضرورية للتوصل الى تسوية سلمية

اال ان غيابه يهدد بترك فراغ ... ندبندنت ان شارون الجندي الذي تحول الى سياسي الهب العواطف الجياشةاال
وخصصت الصحف المصرية بدورها تغطية لمرض شارون على صفحاتها االولى وحذرت من ان اي . خطير

ت مستسلمة للمستقبل القاتم الذي يواجه اما الصحف االسرائيلية فقد بد. خلف له قد يتبنى سياسات اكثر تشددا
اسرائيل في حالة غياب شارون بعد ان اعلن المعلقون في كافة انحاء العالم نهاية عهد شارون وناقشوا ارثه، 

 . وسارعوا الى االشارة الى ان غيابه من السلطة سيخلف فراغا كبيرا
أن  نيويورك واشنطن  وعن أف ب من      ة حتر كند نقالً عن مراسلها في عمان       7/1/2006 الغد األردنية    وذكرت

آراء سياسيين ومحللين أردنيين تباينت حول تأثير غياب شخصية شارون على السياسة اإلسـرائيلية الداخليـة                
، ومـنهم مـن رأى أن    هفمنهم من رأى ارتياحا وانفراجا على الصعيد الفلسطيني بغياب        . والخارجية وانعكاساتها 

سرائيلية ستتيح المجال ألكثر اإلسرائيليين تطرفا من التفرد بالعديد من القـرارات            زعزعة السياسة الداخلية اإل   
اعرب قادة الجالية اليهودية عن قلقهم حيال المشهد السياسي غير الواضـح فـي              و .للتضييق على الفلسطينيين  

اليـوت  و ويلـش (قرر مسؤوالن اميركيان يعنيان بشؤون الشرق االوسط      و. اسرائيل بعد تدهور صحة شارون    
  .  تأجيل رحلة مقررة الى المنطقة بعد الجلطة الدماغية التي اصيب بها شارون)ابرامز
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 طه حسين أكد فاروق قـدومي أن إسـرائيل سـوف            اهأجر 7/1/2006الشرق القطرية   وفي حوار خاص مع     
 اً حاقد بل  أن شارون لم يكن عدوا فقط      وأضاف قائالً . تتعرض لهزات سياسية بدأت تداعياتها قبل غياب شارون       

 اسـتبعد أن    في حين . هوأكد أن إسرائيل عاشت في حالة سيئة في حكم        .  يستحق الموت قبل سنوات    اًوعنصري
أنه سـوف يكـون هنـاك تغييـر فـي الـسياسة       وأشار إلى .  في حال خالفته   يكون نتنياهو أسوأ من شارون    

كد أنه في غياب شارون سـتكون       أو.  ليس ذلك رغبة في السالم ولكنه ضعف نتيجة غياب شارون          ،اإلسرائيلية
 صورا من االرتياح خاصـة      همعنويات الشعب الفلسطيني مرتفعة وستكون وحدة المقاومة بارزة وسيعطي غياب         

  . وأنه كانت له سياسة ال تقتصر على العدوان وإنما تمتد للقتل الجماعي للشعب الفلسطيني
  
  عباس يدرس تشكيل حكومة طوارىء بمشاركة حماس .2

قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان محمود عباس يدرس اقتراحا         :  خليل العسلي ووكاالت االنباء    -تلة  القدس المح 
 يهدف الى تاجيل االنتخابات التشريعية بموافقة الحركة والفصائل         ,لعرضه خالل االيام القادمة على قادة حماس      

. نتخابات الذي يتم االتفاق عليه    االخرى، وفي المقابل يتم تشكيل حكومة طوارئ بمشاركة حماس حتى موعد اال           
 االخيرة، اضافة الى غياب شـارون عـن    االمنيةوعللت هذه المصادر االقتراح بانه ياتي في ضوء التطوارت    

  .الساحة السياسية بصورة مفاجئة 
  7/1/2006الدستور 

  
  حماس تعلن دعمها االنتخابي لوزير سابق مقرب من عباس   .3

علنـت أمـس دعمهـا       أ حماسن  أ :غزة من    طاهر النونو   عن مراسلها  7/1/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
الصريح لثالثة مرشحين مستقلين في دائرة غزة ابرزهم زياد ابو عمرو االمر الذي اعتبر احـدى المفاجـآت                  

ظهر ابو عمرو الذي يعتبر احد المقربين من محمود عباس، متوشحا بوشاح حمـاس               حيث   .االنتخابية المهمة 
ر مرشحي الحركة في مهرجان حاشد نظمته في شارع الوحدة الذي يعتبر من أهم شوارع غزة                ووقف الى جوا  

سعيد صيام ان حركته ضـد      كد  أ,  في حين  . والذي يبدو أنها اختارته بعناية نظرا للمعنى الذي يحمله         ,الرئيسية
 .حة الى صراع داخلي   االستئصال واالقصاء، ومع الوحدة والشراكة موجها انتقادات شديدة لمن يحاول جر السا           

  .وأبدى استغرابه من عدم قدرة السلطة على حماية المؤسسات الفلسطينية
 صيام أبناء حركته بـالتزام أقـصى        ةطالبم إلى: غزة  من    7/1/2006 الغد األردنية     مراسل حامد جاد وأشار  

 البعض أن يخـرب     درجات ضبط النفس، وعدم االنجرار وراء ما أسماه المهاترات واالستفزازات التي يحاول           
 هذا ال يعني أننا سنسكت على الجـرائم بحـق أبنـاء              موضحا أن  .من خاللها العملية االنتخابية الديموقراطية    

  .الحركة
  
  من أشكال السيادة شكل انتخابات القدس : البرغوثي .4

 على أهمية    مؤكداً .دعا مروان البرغوثي، إلى اعتبار يوم االنتخابات يوماً للقدس         :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
 مـن أشـكال ممارسـة        شكال ألن ذلك إنجاح معركة تثبيت الحق الفلسطيني بكثافة في االنتخابات في القدس،           

وشدد على وجوب عدم الربط بين إجراء االنتخابات والتطورات في اسرائيل الناشئة عن تـدهور                .السيادة فيها 
اعدة عريـضة وائـتالف وطنـي لمواجهـة         الوضع الصحي لشارون، ورأى أن تكون الحكومة المقبلة ذات ق         

  .األخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، على أساس الكفاءة والخبرة ونظافة اليدين
  7/1/2006األيام الفلسطينية 
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  التصويت داخل المواقع العسكرية حق أصيل ال يتعارض مع القانون : الداخلية .5
األمنية بالتصويت واإلقتراع، داخل مراكزهم ومـواقعهم       أكدت وزارة الداخلية، أن قيام منتسبي المؤسسة        : غزة

 .العسكرية هو حق أصيل ال يتعارض مع القانون أو المرسوم الرئاسي، الصادر بشأن مشاركتهم في االنتخابات               
وذكرت أن منطق اإلتهامات المسبقة بالتزوير واإلنحياز إلى مواقف بعض الفصائل والقوى التـي تـرى فـي                  

  .لمتهم الدائم، ال يمكن قبولها أو التسليم بهاالمؤسسة األمنية ا
  6/1/2006 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
 كوكتيل انتخابي يعكس تباينا في القدرات المالية للقوائم والمرشحين .6

 كشفت الحمالت الدعائية للمرشحين والقوائم االنتخابية المتواصلة في غالبية المدن : منتصر حمدان-رام اهللا 
ففي الوقت الذي تظهر الحمالت لبعض القوى . ى والمخيمات، عن وجود تباين ملحوظ في زخم الدعايةوالقر

ما يشير الى ضعف , هامدى االنفاق المالي الكبير على هذه الحمالت، تظهر حمالت اخرى تدني مستوى انفاق
ني واالرصفة واالعمدة في وتتزاحم ملصقات القوائم االنتخابية على جدران المبا. الميزانية لتلك القوائم

وال تخلو الدعاية من  .بوصفه كوكتيال انتخابيا, ذلك ان بعض المواطنين علقوا على إلى درجةالشوارع 
صراعات بين انصار القوائم حيث يتنافسون في حجز افضل مكان في محاور الطرق لوضع اليافطات او 

ورغم ان االنتخابات  . البوسترات للقوائم المنافسةالصاق البوسترات، في حين يعمد انصار قوائم اخرى لتمزيق
 ان ى المواطنونيرو. ترتكز بشكل كبير على نظام التمثيل النسبي، اال ان الطابع الشخصي للدعاية مازال ماثال

التركيز يجب ان ال يتمحور على نوعية وجودة الملصقات بقدر التركيز على مضمون البرامج، في حين يرى 
ه الحمالت ما هي اال هدر جديد للمال ويؤكدون ان الناخب حسم موقفه حتى قبل بدء الحملة آخرون ان كل هذ
 .المشاركة الدعائية للقوائم

 7/1/2006الحياة الجديدة 
  

   االمنيةتعدياتال بمعاقبة العسكريين المتورطين في نصر يوسف يتشدد .7
طاعات العسكرية واألمنية، بالشروع فوراً     أصدر نصر يوسف، تعليماته لقادة مختلف الق       : وليد عوض  ،رام اهللا 

 لن يتم   هوأوضح أن  .في إحالة ملفات كل من يتورط من العسكريين في التعديات والتجاوزات للقضاء العسكري            
ودعا كل الجهات ذات العالقة المباشرة       .الخضوع لكل أشكال االبتزاز المختلفة، وسيتم التعامل مع األمر بحزم         

  . للمصلحة الوطنية أوالً و أخيراً, االلتزامى القانون إلى والخروج علىعمال الفوضأو غير المباشرة في أ
  7/12/2006القدس العربي 

  
    الشابةواشنطن غسلت عقول قيادات فتح: قدومي .8

قدومي، عن تخوفه من وجود عدد من أفراد الجيل الشاب في فتح ممن             ال أعرب فاروق    : أيمن عبوشي  ،الدوحة
 مـسؤولية    بعضهم حملو.  عملت اإلدارة األميركية على غسل أدمغتهم      حيث ,ي مع إسرائيل  فقدوا الحاجز النفس  

واعتبـر وجـود مـا يعـرف         .بالمساهمة فيه إسرائيل  متهما  الفلتان األمني الذي تشهده األراضي الفلسطينية،       
ـ               ومـن جهـة    . المبالحرس القديم، وجيل الشباب، من األمور االعتيادية التي تمر بها الحركات الثورية في الع

ورفض مبدأ   .أعرب عن معارضته الصريحة لما يعرف باإلصالح، مطالبا أوال بإزالة االحتالل كأولوية           أخرى  
 أعلن  هبيد أن . التقاعد لكوادر الحركة، على اعتبار أنه إجراء أدى إلى تفريغ المؤسسات الفلسطينية من الخبرات             

ضي الفلسطينية منذ تأسيس الـسلطة، علـى اعتبـار أن           صراحة رفضه لمبدأ االنتخابات التي جرت في األرا       
المناضل الذي اعتاد حمل السالح، غير مؤهل للتصويت، مشيرا إلى أن هذا التحول المفاجئ للكوادر المقاتلـة                 

واستهجن إجراء ما يسمى باالنتخابات التمهيدية فـي صـفوف          . سيؤدي إلى إرباك في العملية السياسية القادمة      
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 إلى أن فتح في مؤتمرها السادس ستعمل على تحديـد عـضوية             مشيراا فكرة أميركية أساسا،     فتح، منوها بأنه  
أكد على عدم قناعته بوجهة نظر حماس، التي ترغب في خـوض االنتخابـات مـع                في سياق آخر    و. الحركة

  .إعالن موقفها الرافض التفاق أوسلو
  7/1/2006البيان 

  
   المن ال لسفارةالفلسطينيون في لبنان يحتاجون ل: القدومي .9

الالجئون يحتاجون لحقوق   :  وقال . القدومي مبدأ وجود سفارة فلسطينية في لبنان        فاروق  رفض :عبد اهللا ربحي  
 التوافق الفلسطيني اللبناني على مسألة سحب       , في الوقت نفسه   مؤكدا‚ مدنية وضمان امن المخيمات وليس سفارة     

   .المسألة تبحث مع القيادة العامةان هذه أوضح السالح الفلسطيني خارج المخيمات و
  7/1/2006الوطن القطرية 

  
   تتعهد مواجهة الفلتان األمني   فلسطينيةفصائل .10

ن ينتمون لكتائب القسام وسـرايا القـدس        ين فلسطيني يمسلحأن   :غزة والوكاالت  من   7/1/2006 البيان   نشرت
 ونضربي س منهأ فيه    أعلنوا  انا مشتركا  بي في رفح أصدروا  وكتائب األقصى وكتائب أبو الريش وألوية الناصر        

 كل شخص تسول له نفسه أن يخالف القانون ويثير حالة من الفوضى والفلتان األمني في مدينـة                  ,بيد من حديد  
 بتـشكيل  ين مهدد, السلطة بوضع حد وبشكل فوري لحالة الفلتان األمني  واوطالب . رفح وخصوصا على الحدود   

  .ست األخيرة عن فرض النظام واألمنقوة فلسطينية ضاربة إذا ما تقاع
ـ أك ت :وكاالتنقال عن   غزة    من    7/1/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل طاهر النونو وذكر    أنهـا  ,الفـصائل د ب

  .ستتعامل مع كل الذين يعتدون على المؤسسات الفلسطينية على أنهم مشبوهون وعمالء إلسرائيل
  

  ان األمني مسؤولية السلطةوالفلت.. نرفض تأجيل االنتخابات: مشير المصري .11
 انه ال عالقة بين المقاومة واختفاء شارون عن المـسرح           , في حوار معه   اكد مشير المصري  :  جدة ،فهيم الحامد 
 اعتبر ان غياب شـارون      هورغم ان . وقال ان المقاومة هي خيار شعب يبحث عن الحرية واالستقالل         . السياسي

نحن  وأضاف قائال    .ه انه شدد على ان القادم لن يختلف كثيراً عن         ربما يريح بعض الوقت الساحة الفلسطينية اال      
 فأية قيادة تجيء وتلبي مطالب الفلسطينيين       ,نريد القيادة االسرائيلية التي تسحب قواتها من االراضي الفلسطينية        

لة عن حالة   من جانب اخر اتهم السلطة بانها المسؤو       و . فان المقاومة مستمرة   وإال, فنحن سنعتبرها قيادة حكيمة   
مؤكداً انها ستقضي على أي احتمال الجمـاع وطنـي او           و من مغبة تأجيل االنتخابات      احذرم ,الفوضى االمنية 
, بل جئنا لنكرس محطة جديدة    ,  لم نأت لنأخذ مكان احد     ,وحول المشاركة في السلطة أكد قائال     . حوار فلسطيني 

 وحـول . ومة فهي مرتبطة بنتائج االنتخابات التشريعية     اما مسألة المشاركة في الحك    , عنوانها الشراكة السياسية  
لها حضور قوي   موضحا أن حماس    , أكد أن ال أساس من الصحة لها      , حصول على تمويل خارجي   التهامات ب الا

  .وتبرعات ابنائها في الشارع الفلسطيني وتستند في تمويل حملتها االنتخابية على مساعدات
  7/1/2006عكاظ 

  
  خطوة استباقية لضبابية الموقف من الالجئينبيروتمة في مكتب المنظ: الجهاد .12

اعتبرت حركة الجهاد أن اعادة فتح مكتب لمنظمة التحرير في بيروت يعتبر خطوة استباقية من قبل الحكومة 
اللبنانية في ظل عدم انجاز التوافق الفلسطيني الذي يجرى العمل عليه حول اطار المنظمة وبرنامجها وعدم 

 .ح موقف السلطة تجاه قضية الالجئينتبلور ووضو
  7/1/2006البلد اللبنانية 
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  قمع مسيرتين ضد الجدار في بلعين وعابودياالحتالل  .13

 .اعتدى جنود االحتالل أمس، على المشاركين في المسيرة ضد إقامة جدار الفصل في بلعـين            :فادي العاروري 
الة الجمعة، في مسيرة حاشـدة، حـاملين         مواطن ومتضامن إسرائيلي واجنبي عقب ص      500وشارك أكثر من    

جدار، وتوجهوا صوب موقع عمل اآلليـات والجرافـات         الاألعالم الفلسطينية واليافطات المنددة باستمرار بناء       
ومنعـت   .اإلسرائيلية في محاولة لمنعها والوصول لموقع الغرفة التي شيدت لالعتصام خلف موقع بناء الجدار             

ما ادى الى مواجهات بين االحـتالل،       .  التقدم، واعتدت عليهم بالضرب المبرح     قوات االحتالل المشاركين من   
 مواطن في مسيرة حاشدة عقب صالة الجمعة في قريـة           300من جهة أخرى، شارك أكثر من        .وشبان القرية 

ل وقمع جنود االحتال   .عابود المهددة ببناء الجدار، صوب موقع بئر الزبيدي المتاخم ألراضي القرية المصادرة           
المسيرة، واعتدوا على المشاركين بالضرب، واستخدموا القنابل المسيلة للدموع والقنابـل الـصوتية لتفريـق               

  .الحشود المتظاهرة
  7/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  أهالي النقب المحتل ينظمون تظاهرات لألسبوع الثاني على التوالي .14

 أمـس ،  48في النقب في األراضـي المحتلـة عـام          نظم المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها حكومياً         
تظاهرات في العديد من المفترقات الرئيسة في النقب، طالبوا خاللها باالعتراف بالقرى العربية، وبوقف سياسة               

وهذا هو األسبوع الثاني على التوالي الذي ينظم فيها          .هدم البيوت التي تتبعها سلطات االحتالل الصهيونية فيها       
ويطالب المجس اإلقليمي للقرى العربية في النقب باالعتراف بسبعة وثالثـين قريـة             . التظاهراتالمجلس هذه   

  .يعنى بشأنها، ويعيش فيها أكثر من ثمانين ألف فلسطيني، دون بنية تحتية من شوارع وماء وكهرباء
  7/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 استطالع أجراه تحالف السالم الفلسطيني .15

% 65,6الع للرأي أجراه تحالف السالم الفلسطيني مبادرة جنيف أجرته مؤسسة ألفا انترناشونال ان أظهر استط
% 24,7 االسرائيلي يتم من خالل الحل السياسي مقابل -من الفلسطينيين يرون ان انهاء الصراع الفلسطيني
مي الداعي الى استئناف الموقف الفلسطيني الرس% 79,0رأوا انه يتم من خالل الحسم العسكري بينما أيد 

استبعدوا امكانية التوصل الى اتفاقية سالم مع % 86,6فوري لمفاوضات الحل النهائي مع اسرائيل غير ان 
انهم بعد االطالع على بنود وثيقة جنيف % 57,3وقال   .االسرائيليين في ظل وجود شارون رئيساً للحكومة

انهم يقبلون بهذه الوثيقة أساسا للحل % 57,9عارضوا وقال % 36,5يقبلون لها أساساً للحل السياسي، مقابل 
وحول الجهة التي سيصوتون لها لو  .رفضوها% 30,9السياسي في مجال تبنتها القيادة الفلسطينية، مقابل 

للمستقلين، % 7,4لحماس، و% 20,4، انهم سيصوتون لفتح، و%43,2التشريعي أجاب  جرت انتخابات
  .لحزب الشعب% 0,7للجهاد االسالمي، و% 2,1للجبهة الشعبية، و% 2,8و

  7/1/2006الحياة الجديدة 
  

   خالفات فتح الداخلية ستتسبب بتأجيل االنتخابات التشريعية:استطالٍع .16
 بالمائـة ممـن     64أكد استطالع للرأي أجراه موقع المركز الفلسطيني لإلعالم في موقعـه اإللكترونـي، أن               

سبب خالفات حركة فتح الداخلية بتأجيل االنتخابـات التـشريعية، رأوا أن    استطلعت آراؤهم حول إمكانية أن تت     
  . زائراً للموقع2645وشارك في االستطالع  .ذلك وارد
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  7/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   العمالة او الهدم:السلطات االسرائيلية تبتز فلسطينيي الداخل .17
ـ    يشكو العديد من العائالت     :زهير اندراوس ،  الناصرة  ابتـزاز   ى من التعرض ال   48 الفلسطينية من مناطق ال

من قبل السلطات االسرائيلية في محاولة لتجنيدها ضمن جهاز مخابراتها، بحيث تعرض السلطات االسـرائيلية               
يشار في هذا السياق     . علي العائلة عدم تنفيذ قرار هدم بيتها مقابل ان تصبح العائلة عميلة في جهاز المخابرات              

لمواطنين الفلسطينيين اضطروا الي تشييد ستين الف بيت في الداخل الفلسطيني بدون تراخيص بسبب              الي ان ا  
  .سياسة التمييز العنصري التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل

  7/12/2006القدس العربي 
  

  اعتصام دفاعاً عن األقصى .18
،  في بيـروت    بعد صالة الجمعة، في الطريق الجديدة       اعتصاما،  في لبنان  نفذت االحزاب والمنظمات الفلسطينية   

دفاعا عن األقصى والمقدسات وفي مواجهة المخطط الصهيوني لتهجير اهالي بلدة الغجر، وفي اطار الحملـة                
  . االهلية لنصرة فلسطين والعراق

  1/7/2006السفير 
  

  لبنانمعرض لـحماس في  .19
 صور شهداء حماس ومؤسسها ، الى جانب        لبنان  -بلسرفعت في قاعة المعارض في الرابطة الثقافية في طرا        

صور المعرض   .مجسمات لصواريخ القسام باتجاه المستوطنات، إضافة الى نفق طويل يهدد األقصى باالنهيار           
حملت عنوان صانع االنتصار لمناسبة مرور الذكرى العاشرة الستشهاد يحيى عياش، وافتتحه رئـيس بلديـة                

ودان المـس    .تجديد للعزم على الصمود واالنتصار في معركة تقرير المـصير         طرابلس الذي رأى في كلمته      
  .بالمقدسات، من حفر تحت المسجد األقصى، وما تتعرض له كنيسة القيامة من أعمال جائرة

  7/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

   لبنان وسبل دعمهممخيماتبحث أوضاع الالجئين في  .20
البزري، أوضاع الالجئين في المخيمات وسـبل        بحث وفد من وكالة األونروا في لبنان، مع رئيس بلدية صيدا          

وجرى خالل اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس البلدية، بحث موضوع تجديد وتحديث البنيـة التحتيـة                  .دعمهم
ن على ضرورة إيجاد مدرسـة      وتطرق المجتمعون إلى موضوع التعليم والمدارس مشددي      .  لمخيم عين الحلوة  

  .جديدة حديثة ومتطورة للطلبة الفلسطينيين المقيمين في عين الحلوة، لكي تتمكن من استيعاب األعداد المتزايدة
  6/1/2006 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  من االتحاد األوروبي منح جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان .21

التحاد األوروبي للمنح الجامعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان قدم االتحاد          صندوق ا : في إطار مشروع عنوانه   
 وحتى  2005 الجئاً فلسطينياً ابتداء من تشرين األول        54 مليون يورو كمنح جامعية استفاد منها        1.1هبة بقيمة   

  .معات لبنانستوفر هذه المنح للطالب الفلسطينيين فرصة لمتابعة تحصيلهم العلمي في جا .نهاية دراستهم
  7/1/2006المستقبل اللبنانية 
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  آالف المواطنين يتظاهرون تضامنا مع مصر .22
 شارك آالف المواطنين، في مسيرة جماهيرية حاشدة وسط محافظة رفح، ظهـر أمـس،                :محمد الجمل ،  غزة

فح قبل  للتعبير عن رفضهم واستنكارهم للحوادث المؤسفة، التي وقعت على الشريط الحدودي جنوب محافظة ر             
واتجه المشاركون في المسيرة إلى منطقة الشريط الحدودي رافعين األعالم الفلـسطينية والمـصرية،               .يومين

وطالب المتظـاهرون الـسلطة الفلـسطينية، ممثلـة         . ومرددين هتافات حيوا من خاللها مصر، حكومة وشعبا       
  .ادة القانون على الجميع بال استثناءبأجهزتها األمنية، بوضع حد لحالة االنفالت األمني السائدة، وفرض سي

  7/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة .23
واصلت قوات االحتالل حمالت التمشيط والمداهمة في الضفة الغربية وأسفرت حتى اآلن عن اعتقـال ثالثـة                 

 الجهاد مـن قريـة عـالر قـضاء          عشر فلسطينيا، واتهمت قوات االحتالل ستة معتقلين بالعضوية في حركة         
طولكرم، وفي قرية سلواد بمنطقة رام اهللا اعتقل أربعة بتهمة عضوية فتح، كما اعتقل ثالثة آخرين في قريـة                   

  .الشواورة بمنطقة بيت لحم
  7/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  قاؤهكديما وهنغبي يعلن ب أولمرت رئيسا لالنتخابتوجه  .24

ويبدو أن األنظار تتجه النتخاب      .شارونلد للحزب بعد الحالة الصحية الحرجة       يستعد كديما النتخاب رئيس جدي    
. أوضح هنغبي، بأنه باٍق في كديما حتى لو لم يعين الشخص الثاني بعـد أولمـرت               ومن جهة أخرى    . اولمرت

قتنـع   م هأنبوأضاف  . ال أرى حزبا آخر يستطيع االستمرار في طريق شارون السياسية مثل كديما           : قائالوأكّد  
وأوضحت أوساط مـن     .بأن أولمرت يتمتع بقدرات داخلية من أجل قيادة الخط المركزي للجمهور االسرائيلي           

ـ   الحزبكديما أن على أولمرت ان يعين بيرس الشخص الثاني بعده في قائمة               بأعمـال رئـيس     ا وتعيينه قائم
  . منعه من العودة إلى العملفي سبيل , الوزراء

  7/1/2006 48عرب 
  

  التخابر مع ايران  بتهم لم الهعتقاعلن اك يالشاب .25
شاباك والشرطة االسرائيلية اعتقال الشهر الماضي رئـيس مجلـس فـسوطة المحلـي     الذكر موقع هآرتس أن   

 داخـل   هويشتبه، بأن أشخاصا من جهاز االستخبارات اإليراني أرادوا تشغيل        . السابق، بزعم التخابر مع ايران    
 هوتزعم الشرطة أن   .  ياحد لهذا الغرض   - لحزب ميرتس  هوذلك بالتزامن مع انتساب   الجهاز السياسي االسرائيلي    

بواسـطة    لبحث اقامة مركز لألبحاث في اسـرائيل الشخص الذي جنده الى قبرص للقاء 2004سافر في العام  
  . اشخاص من حزب اهللا وااليرانيين

  7/1/2006 48عرب 
  

   تركيا من استضافة نجاد    إسرائيل تحذر .26
التركية امس أن سيلفان شالوم أبلغ عبد اهللا جول خـالل مباحثاتهمـا                جمهوريت   ذكرت صحيفة  : أ ش أ    ، ةأنقر

حالة اتمـام الزيـارة        وحذر شالوم من أنه في      .  استضافة أنقرة للرئيس االيراني      أمس أن اسرائيل ال ترغب في     
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وتـصريحات نجـاد       ى مواصلة برنامجها النووي   نظرا الصرار ايران عل   . فانها سوف تضر بالعالقات الثنائية    
  . قيق السالم واالستقرار بالمنطقةتعكس عدم رغبة ايران فى تح   المناهضة السرائيل والتي

  7/1/2006األيام البحرينية 
  

  إسرائيل ترفض تجديد عقود إيجار المحال في سوق الخليل .27
فض تجديد عقود ايجـار المحـال التجاريـة          ذكرت هآرتس أمس أن السلطة العسكرية في الكيان تر         :ب.ف.ا

  .للفلسطينيين في سوق الخليل بالضفة الغربية
  7/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مستوطنو عسقالن يعرضون منازلهم للبيع خوفاً من صواريخ المقاومة  .28

ونقلـت   . بدأت أعداد كبيرة من مستوطني عسقالن في عرض منازلهم للبيع تمهيداً للفرار من المدينـة               :القدس
الكثيرون من أصحاب الشقق باتوا يعرضونها للبيـع، وأنـا          : يديعوت أحرونوت عن أحد سكان عسقالن قوله      

وأشارت  .أيضاً عرضت منزلي للبيع ولن أنتظر حتى تنخفض األسعار فلنبيع اآلن وننتقل للعيش في مكان آخر               
تتـسبب  : تسببها الصواريخ الفلسطينية بقولـه     إلى أن النائب دايان ألمح إلى الخسائر االقتصادية التي           يديعوت

الصواريخ في أضرار اقتصادية بالغة لهذه المدينة، والحكومة ال تفعل شيئاً، فنحن نـدفع الـثمن فـي كافـة                    
  .المجاالت في السياحة والمشروعات التجارية والبناء

  7/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 خطة مقترحة لتقليص عدد موظفي السلطة .29
دعا نايجل روبرتس، رئيس بعثة فريق البنك الدولي في االراضي الفلسطينية، الى   :د الرؤوف ارناؤوطعب

وضع حل لالزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وفرض النظام والقانون في االراضي 
ائز في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، على رأس جدول اعمال الحكومة الفلسطينية القادمة، ايا كان الف

فاما تقليص عدد الموظفين، او خفض الرواتب، مشيرا : واعتبر روبرتس، ان السلطة تقف امام خيارين .المقبلة
وللمرة االولى اقر روبرتس بأن المجتمع الدولي يتحمل  .الى ان االتجاه هو خفض الموظفين ولكن تدريجيا

في االقتصاد الفلسطيني، بدءا بخلق االحتكارات بعد اوسلو، وقد تمت مسؤولية مهمة عن الكثير من التشوهات 
بدعم كامل من المجتمع الدولي بطريقة بعيدة جدا عن االداء الشفاف، وكان خطأ سيئا ألي نوع من السياسات 

 .ال اقول اننا ال نالم في كل هذه العملية: االقتصادية، واضاف 
  7/1/2005األيام الفلسطينية 

  
  إسرائيل ستسمح بالدعاية االنتخابية في القدس: ميركية مؤسسات أ .30

قدم المعهد الديمقراطي الوطني األميركي، ومركز كارتر، ثالثة بدائل تمكن من الخروج من المـأزق الحـالي                 
االنتخاب في مراكز األمم المتحدة والحافالت، وكشفا النقـاب         : بشأن االنتخابات في مدينة القدس المحتلة، منها      

السلطات اإلسرائيلية أبلغت وفد المعهد ومركز كارتر بأنه بوسع واستطاعة المرشحين الفلسطينيين اآلن             عن أن   
القيام بحمالتهم االنتخابية بحرية في القدس، طالما أن هناك تنسيقا كافيا مسبقا مع الشرطة ومع الـسلطات ذات                  

جرت بين المسؤولين الرسميين ووفد المعهد      وقال مسؤولون من المعهد والمركز، إن االجتماعات التي          .العالقة
الديمقراطي الوطني و مركز كارتر ــ تشير إلى أنه سيتم السماح بالحمالت االنتخابية في القدس للفلسطينيين                

ودافع المسؤولون، عن مـشاركة حمـاس فـي          .طبقاً لنفس الشروط التي يسمح بها في االنتخابات اإلسرائيلية        
واعلن المسؤولون أن مادلين اولبرايت، ستصل الى       . وا مشاركتها في النظام السياسي    االنتخابات إال أنهم رفض   
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 للمراقبـة علـى     NDIاالراضي الفلسطينية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك على رأس بعثـة              
  .االنتخابات الشتريعية المقبلة

  7/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  غزةبريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة  .31
اوصت وزارة الخارجية البريطانية امس البريطانيين بمغادرة قطاع غزة نظرا للتدهور المستمر فـي الوضـع                

وكتبت الوزارة في تحديث لتوصياتها حول سفر رعاياها ال ننصح بـالرحالت الـى              . االمني في هذه المنطقة   
افت نوصي البريطانيين الـذين ال      واض. قطاع غزة بسبب الوضع االمني والتهديد القائم بعمليات خطف اجانب         
  .وتسود فوضى امنية قطاع غزة) يتمتعون بجراءات امنية مالئمة ومتواصلة ومهنية بمغادرة قطاع غزة

 7/1/2006عكاظ 
  

 ادعاء أميركا يطلب السماح لعمالء إسرائيل بالشهادة متنكرين .32
في خطوة غير عادية أثارت كثيرا من        ,طالب االدعاء الفيدرالي األميركي أمس األول     :  شيكاغو، مايكل هيغينز  

أحد القضاة منع الجمهور من حضور جلسات استماع هامة في إحدى القضايا المرتبطـة              , التساؤالت الدستورية 
كما طالب االدعاء بـأن يـسمح للعمـالء         . باإلرهاب حيث يدلي عمالء من وكالة األمن اإلسرائيلية بشهادتهم          

ء رسمية مستعارة وليس تحت أسمائهم الحقيقية وكذا الـسماح لهـم بـالتنكر              اإلسرائيليين بالشهادة تحت أسما   
وإضافة بعض التغيير إلى هيأتهم الخارجية إمعانا في التعتيم على هوياتهم الحقيقية كما طالب بـذلك المحـامي         

لـون  وفي مذكرة المحكمة كتب فيرغسون أن عمالء وكالة األمن اإلسرائيلية يمث          . األميركي جوزيف فيرغسون  
أهدافا سائغة لمنظمات تتعاطف مع القضية الفلسطينية وأن إفشاء هويات هؤالء العمالء قد يعرضـهم وأفـراد                 
أسرهم لمخاطر كبيرة وذكر فيرغسون أن هناك موقعا واحدا على األقل معروفا جيدا على شـبكة المعلومـات                  

كمـا يطالـب    .  كالة األمن اإلسرائيلية  يعرض جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عن الهويات الحقيقية لعمالء و          
االدعاء بتطبيق نفس اإلجراءات إذا ما أدلى العمالء بشهاداتهم أثناء سير المحاكمة ويحتج االدعاء بأن محمـد                 

 عاما لتمويل حماس وغسيل ماليين الـدوالرات        15صالح واثنين آخرين شاركا في مؤامرة على حد قوله قبل           
  . أسلحةبما في ذلك أموال ذهبت لشراء

  7/1/2006الوطن العمانية 
  

   بعد إعالنها مقاطعة إسرائيلعلناًوزيرة نروجية تعتذر  .33
اعتذرت وزيرة المالية النروجية كريستين هالفورسين أمس، عن تـصريحات أيـدت فيهـا مقاطعـة الـسلع                  

 وقالت أمـس    ،  فاإلسرائيلية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بما يتعارض مع السياسة الرسمية لحكومة االئتال           
لإلذاعة العامة كوزيرة للمالية يجب أال أتحدث عن سياسة ال تدعمها االغلبية في الحكومة، ألنه من الواضـح                  

أضافت قدمت اعتذاري لوزير الخارجية      . جدا أن هذا يؤدي الى إرباك في السياسة الخارجية الرسمية للحكومة          
  . عتذر اآلن علناورئيس الوزراء وغيرهم من الزمالء في الحكومة وأ

  7/1/2006السفير 
  

 أمريكيون يقاضون مصرفين أوروبيين لتعاملهما مع حسابات فلسطينية .34
قال محامو مدعين أمس إنهم يقاضون مصرف ناشونال ويستمنستر بنك أو ناتوست البريطاني العمالق وبنـك                

مصرف ناتوست متهم خصوصا    و. كريديه ليونيه الفرنسي بتهمة إبقائهما على حسابات لممولين لحركة حماس         
بتقديم خدمات مصرفية كاملة لصندوق اإلغاثة والتنمية الفلسطيني إنتربال والسماح له بجمع أموال عن طريـق   
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أما القضية الثانية فهي ضد مصرف كريديه ليونيه الفرنسي لتقديمـه خـدمات مماثلـة               . موقعه على اإلنترنت  
وقال ناتوست البريطاني في بيان إن الـتهم لـيس لهـا            . ا فرنسا للجمعية الفلسطينية لإلحسان واإلغاثة ومقره    

وأشار إلى أن اتحاد الجمعيات الخيرية البريطانية حقق في االدعاءات حول صلة إنتربال بحماس فـي                . أساس
وأكد كريديـه ليونيـه     .  ولم يعثر على دليل على وجود أي مخالفة من قبل الجمعية الفلسطينية            2003 و 1996

 قبل أن يتم إدراجها على قائمة       2003طع كل عالقاته مع الجمعية الفلسطينية لإلحسان واإلغاثة في          بدوره أنه ق  
  .المنظمات اإلرهابية

  7/1/2006الوطن السعودية 
  

  نطالقة الثورة الفلسطينيةإالجامعة العربية تحيي ذكرى  .35
 فـي الـذكرى الواحـدة       لـسطينية  الف أشادت جامعة الدول العربية بمنجزات الثورة     :  سباعي إبراهيم ،  القاهرة

، موضحة أنها أقامت نواة مؤسسات الدولة السياسية واالقتـصادية والثقافيـة والـصحية              تهاواألربعين النطالق 
وأكد األمين العام المساعد للجامعة أن الثورة       . والتعليمية واإلعالمية والعسكرية حيثما تواجد الشعب الفلسطيني      

قضية سياسـية وقـضية تحـرر وطنـي         « وبعثت االهتمام بها وحولتها إلى       حققت انجازات استراتيجية مهمة   
  . »واستقالل بعد أن كان العالم يتعامل معها كقضية الجئين

  7/1/2006البيان  
  

  عمان تؤكد أولوية سالمة األقصى .36
ـ               ات طلبت الحكومة االردنية من مسؤولي األوقاف االردنيين المتواجدين في القدس المحتلة تزويـدهم بمعلوم

وقال المتحدث باسـم     .وتفاصيل دقيقة، وبشكل فوري، حيال انباء عن بناء كنيس يهودي تحت المسجد االقصى            
الحكومة إن سالمة المسجد االقصى والحفاظ عليه، يشكالن اولوية قصوى بالنسبة لالردن، في الوقـت الـذي                 

  .استنكرت فيه لجنة القدس النيابية عمليات الحفر تحت المسجد االقصى
  7/1/2006لخليج اإلماراتية ا

  
  الجامعة العربية تحذر من خطورة المساس باالقصى .37

س بالمسجد االقصى وحملت اسرائيل     محذرت االمانة العامة لجامعة الدول العربية من خطورة ال        : بترا،  القاهرة
ها بوقف مـا    المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يمكن ان يلحق بأساسات هذا التراث االسالمي واالنساني وطالبت             

ونددت في بيان اصدرته بمواصلة اسرائيل اعمال الحفريات اسفل الحرم القدسي ووصولها الـى             .تقوم به فورا  
مرحلة خطيرة تهدد اساسات المسجد االقصى والمباني المقدسة واالثرية االخرى ذات القيمة الدينية والتاريخية              

  .والحضارية االنسانية المهمة للعالم اجمع
  7/1/2006الدستور 

  
  تضامن مع الشعب الفلسطيني في روما .38

انتهت في ايطاليا فعاليات األسبوع الثقافي الفني الذي أقيم للتضامن مع الشعب الفلسطيني               :حكم السوقي ،  روما
وقد نظمت هذه الفعاليات التي شملت العديد من المدن االيطالية برعاية مـن             . بناءاً علي قرار من األمم المتحدة     

  .صدقاء الهالل األحمر الفلسطيني التي تضم العديد من السياسيين والمفكرين واالعالميين االيطاليينجمعية أ
  7/12/2006القدس العربي 

  
  أفق التسوية مسدود.. بشارون أو سواه  .39
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  ياسر الزعاترة 
ى باراك في   إن مزيداً من التدقيق في المشهد السياسي كما عكسته األعوام الخمسة الماضية منذ فوز شارون عل               

  . يؤكد حقيقة أن معطيات سياسية كثيرة قد صبت في صالحه على نحو استثنائي2001انتخابات مطلع العام ،
لوال المحافظون الجدد الذي صاغوا الهجمة األمريكية على المنطقة بعد هجمات أيلول، لما كان بوسع شـارون                 

لسلطة بوعد إنهاء انتفاضة األقصى في غضون مئة        ألم يأت إلى ا   . أن يفعل شيئاً في مواجهة الشعب الفلسطيني      
يوم، فمضت مئات ومئات من دون جدوى؟ أما االنسحاب من قطاع غزة الذي كتب في سجله بوصفة خطـوة                   
سياسية رائعة فقد جاء نتاجاً لعجزه عن مواجهة المقاومة ومحاولة الستعادة التماسك الـداخلي، إلـى جانـب                  

ة العبرية في وعي العالم، تلك التي أكدها استطالع االتحاد األوروبي الشهير، في             استعادة السمعة المنهارة للدول   
المعطيات السياسية هـي    . وقت أخذ فيه يهود الخارج يصرخون من حقيقة أن دولتهم األم قد غدت عبئاً عليهم              

تفاضـة  التي خدمت شارون، ولما غدا الشارع اإلسرائيلي أسير هواجس التهديد الوجـودي الـذي فرضـته ان                
األقصى بوصفها أكبر حرب استنزاف تواجهها الدولة منذ تأسيسها، فقد كان من الطبيعي أن يحتمـي بالقاتـل                  

معطيات كثيرة دفعت الشارع اإلسرائيلي إلى اختيار شـارون،         . شارون، بحسب تعبير أحد الكتاب اإلسرائيليين     
لمزيد من العنف والدمار السياسي واألمنـي       وبالطبع كحل وسط بين يمين أرعن يمثله نتنياهو وتعني زعامته ا          

  .في آن، وبين يسار جرب حظه خالل أوسلو فلم يوفر األمن وال السالم
كاديما، كان حزب شارون الوسطي، وهو حزب الرجل الواحد كما يقال، لكنه حزب الوسط بالفعل، وإن غـدا                  

ن الشك حول مستقبله، مـع أن بقـاء         في حاجة إلى رجل قوي يقوده بغياب شارون، األمر الذي يلقي بظالل م            
أياً يكن األمر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة إلينا هو ذلك            . الحزب هو المرجح، وإن بشعبية أقل بكثير      

المتعلق بالرد، أو لنقل الموقف الفلسطيني من العملية السياسية بعد غياب شارون، وهنا يجـدر التـذكير بـأن                   
نتنياهو أو شارون، بل فشل تحت مظلة حزب العمل الذي لم يقدم للفلـسطينيين              مشروع أوسلو لم يفشل بسبب      

عرضاً مقبوالً من طرف أكثر الفلسطينيين استعداداً للمرونة، بما في ذلك رئيس السلطة الحالي محمود عبـاس                 
  . بأنها فخ أفلت الفلسطينيون منه2000الذي وصف قمة كامب ديفيد التي رعاها كلينتون صيف العام 

إلى اآلن ال تملك السلطة وقيادة فتح استراتيجية واضحة للتعاطي مع الوضع السياسي، ال في ظل شارون، وال                  
في ظل التوليفة التالية، فالنهج الجديد ال يتحدث عن شيء سوى التفاوض والضغوط الدولية، وفي حين فـشل                  

لي الذي كان متوفراً إبان قمة كامـب        التفاوض سبع سنوات في تحقيق الحد األدنى المطلوب، فإن الموقف الدو          
والحال . ديفيد يبدو أفضل بكثير من الوضع القائم حالياً في ظل انحياز اإلدارة األمريكية األعمى للدولة العبرية               

أن من فشلوا في الحصول على غزة محررة بالكامل بعد أن وضعتها المقاومة بـين أيـديهم، سيفـشلون فـي       
 بعد شارون، وسيبقى هذا الوضع قائماً حتى تتغير المعطيات العربية والدولية،            التعاطي مع شارون ومن سيأتي    

  .وتبرز تبعاً لذلك قيادة فلسطينية تملك القابلية لالستشهاد في سبيل قضيتها
  7/1/2006الدستور 

  
  ..!!غياب أم تغييب .40

  محمود ابو الهيجاء
ب والشخصيات المستقلة التي تخوض غمار      غاب فلسطينيو الشتات والمنافي عن معظم شعارات القوى واالحزا        

  ..!!الحمالت االعالمية والدعائية النتخابات التشريعي المقبلة
والقرار " حق العودة "ال فلسطينيون مهجرون ومبعدون في هذه الشعارات وال اعني الوجود السياسي في ثوابت              

ني، وانه معني فقط حسب اتفاقات      وغيرها، ونعرف بالطبع ان المجلس التشريعي ليس هو المجلس الوط         " 194"
اوسلو بفلسطينيي الضفة والقطاع لتأمين متطلبات التشريع الديمقراطي المنظم لشؤون حياتهم اليومية وقضاياهم             
االساسية، قضايا البناء والتأسيس على مختلف االصعدة، وهذا يعني ان االنتخابات التشريعية هـي انتخابـاتهم                
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تهم، هي في المحصلة وبالضرورة ستظل في هذا الـسياق المعـرف سياسـيا              وحدهم، وان شعاراتهم وخطابا   
نعرف ذلك جيدا، لكن كل ذلك ال يمنع ظهور الشتات، فـي مجمـل خطـاب االنتخابـات                  . بمنتهى الوضوح 

  ..!!التشريعية، واعني خطاب القوى واالحزاب المتنافسة جميعها
تصدى لها، قضية الالجئين، ألن الحل السياسي النهائي        فمن القضايا االساسية التي على المجلس التشريعي ان ي        

سوف لن يتحقق دون الحل العادل لهذه القضية وسيظل التعامل معها عبر ثوابت محددة في الخطاب الـسياسي                  
موقفا قد ال يعكس الكثير من المصداقية بهذا الشأن، الن قضية بهذا الحجم وبمثل هذه االهميـة ال ينبغـي ان                     

وهناك من يتحدث باطالقات حاسمة لحلـول شـاملة دون ان           ..!! ان ثمة من يغيب هذه القضية     تختصر، ال بل    
  ..!!يتحدث قليال عن قضية الالجئين فيما شعاراته االنتخابية خالية تماما من هذه القضية

 فيـروز،   كما تغنيها " العودة"لم تعد ممكنة، وان     " البحر الى النهر  "التي من   " فلسطين"نعرف ايضا وبالقطع، ان     
ستظل في االغنية، ومالحظتنا عن الغياب الذي اشرنا اليه، ليست مالحظة راديكالية، بل هي مالحظـة ذلـك                  
النزوع في خطاب البعض السياسي، الذي يبدو انه على استعداد عال للمساومة على اهـم قـضايا الـصراع                   

  ..!! االسرائيلي، الالجئين، القدس، الحدود-الفلسطيني 
ن بعض الخطابات تقرأ من عناوينها وثمة نوايا تفضحها زلة الشعارات، خاصة الـشعارات التـي        وكما يقال فا  

  .وحدها دون اية برامج حقيقية
  7/1/2006الحياة الجديدة 

  
  هل يحتمل أال يكون شارون ترك شيئا من خلفه؟ .41

  عكيفا الدار
ططه السياسية، اذا كانت لديه مثل هذه       خ. كان دماغ أرئيل شارون أحد االماكن األكثر إثارة للفضول في العالم          

رؤيته، لو توفرت، كانـت قـادرة   . الخطط، كانت قادرة، لو طُرحت، على بلورة هوية دولة اسرائيل وحدودها        
المقربون منه نشروا أنباء عن أن دماغ شارون الجديـد حافـل بالمـشاريع              . على تغيير وجه الشرق االوسط    

الشائعات التي بثها المستشارون حول رؤيته السلمية       . شارون نفى ذلك  . بوالمزيد من فك االرتباط أحادي الجان     
  .إال أن شارون دحض ذلك ايضا.  حولته الى حبيب لليسار2006من طراز 

ال يعرف أحد الـى     . شارون يترك من ورائه، ليس فقط فراغا قياديا وانما ايضا فراغا ايديولوجيا واستراتيجيا            
كيـف رأى بينـه     . ن من المفترض أن يقود اسرائيل على رأس حزب جديد         أين كان سيتوجه الشخص الذي كا     

وبين نفسه مكان اسرائيل في المنطقة، والعالقات مع العالم العربي، ليس فقط بعد عشرين أو خمسين أو مائـة                   
 ؟ هل افترق فعـال "دولة فلسطينية"سنة فقط، وانما بعد عام أو عامين؟ ما الذي قصد اليه فعال عندما تحدث عن     

ونهائيا عن الخيار االردني؟ وهل عبرت كلماته عن االحتالل فعال عن ِمحن شعب آخر؟ وهل فك االرتباط عن                  
غزة كان بداية لعملية ترسيم حدود الدولة أم مجرد خدعة للخالص من مليون ونصف المليون فلسطيني بـثمن                  

  .بخس؟
، اعداد تركة لـشارون، لكانـت   2006ن الثاني لو طُلب من وزارة التربية والتعليم اليوم، في السادس من كانو   

الورقة الوحيدة التي يمكن االعتماد عليها هي برنامج كديما، المؤلف لن يجد هناك، ولو بالتلميح، كلمـة عـن                   
خارطـة  "ولكنه في المقابل سيجد برنامجا من اعداد تـسيبي لفنـي، ويجـد              . االنسحاب أحادي الجانب المقبل   

ل مفعولها بصورة رسمية قبل اسبوع تقريبا، ولكن لم يكن لها أي مفعول أبدا بصورة               ، الوثيقة التي زا   "الطريق
شارون تمتع بسرين سحريين، االول، االنسحاب أحادي الجانب، والثاني ذلـك الغمـز الـذي يرافـق                 . فعلية

د اذا كان حزب كديما سيحصل فقط على من يصدقون بأن شارون قد قص            . تصريحاته المؤيدة لخارطة الطريق   
  .ما قاله عن تطبيق خارطة الطريق، لكان من المشكوك فيه أن يجتاز هذا الحزب نسبة الحسم
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 تحفظا، تتحدث عن أن     14من اجل إطراء السامعين يجدر ان نذكر أن خارطة الطريق التي تبنتها الحكومة مع               
 المسارات بمـا فيهـا      المفاوضات حول التسوية الدائمة ستولي أهمية خاصة لقرار قمة بيروت العربية في كل            

 اقترح السالم مع    2002قرار الجامعة العربية في آذار      .  االسرائيلي - االسرائيلي واللبناني    -المسار السوري   
، وتطبيق قرار الجمعيـة العموميـة       )بما في ذلك في الجوالن    (اسرائيل مقابل انسحاب كامل لخطوط حزيران       

من هو المؤرخ الذي سيتجرأ علـى       . بين العودة وبين التعويض    الذي يتيح لالجئين الفلسطينيين االختيار       194
  .إدخال هذه العبارات في فصل حول تركة شارون؟

هذه الخارطة ظهرت كوسـيلة     . هذا ال يعني أن خارطة الطريق غير جديرة بمكانة محترمة في تركة شارون            
 مـسار سياسـي مباشـر بـين         أهم انجاز لتركة اوسلو كان فتح     . ناجعة بدرجة ال توصف إلزالة تركة اوسلو      

شارون أخرج  . اسرائيل والمنظمة التي تمثل الشعب الفلسطيني، والتمسك بالمفاوضات رغم العمليات االرهابية          
البند الذي يلزم السلطة الفلسطينية بتفكيك البنى التحتية لالرهاب من خارطة الطريق وأقنع بوش بتبني تفـسيره                 

  .ا مكاتب حماس في المناطقتشمل ايض" البنى التحتية"القائل أن 
 والحرب في العراق واليمين المـسيحي       2001بمساعدة الهجمة االرهابية التي شُنت على الواليات المتحدة في          

 نجح شارون في قطع الصلة بين مكافحة االرهاب وبين دفع عملية الـسالم              -والعمليات االنتحارية الفلسطينية    
أن فك االرتباط السياسي ليس دافعا للطرف المحتل حتى يوقف عنفه وانما            هو أقنع األسرة الدولية ب    . الى األمام 

  . إثابة لحسن سلوك الطرف الخاضع لالحتال
للبنـى  " التـدمير البنـاء   "لدى الجيران أو    " كي الوعي "مع ذلك، ليس هناك مؤشر على أنه أدار ظهره لموقف           

السابق آفـي ديختـر فـسرا       " الشاباك"رئيس  وزير الجيش شاؤول موفاز و    . التحتية واالقتصادية في المناطق   
غمزات شارون كتعليمات مبدئية لمواصلة القبضة الفوالذية تجاه السكان المدنيين وغض البصر عـن العنـف                

ضغط االغالقات والحواحز واالعتقاالت وعمليات االغتيـال، أدت        . المتزايد لدى الجيل الشاب من المستوطنين     
ولكن الجمهور الفلسطيني يرفع راية حماس الخضراء بـدال مـن أن            . لمناطقالى انهيار الحكم المركزي في ا     

  .يرفع الراية البيضاء
لشدة السخرية قبل يوم من اقتياد شارون الى المستشفى، وبعد أن تفاخر أعوانه بانخفاض عدد العمليات، أشرك                 

ن ضعف مكانة السلطة وفقدان     يوفال ديسكن اعضاء لجنة الخارجية واألمن في الكنيست بقلقه م         " الشباك"رئيس  
هو قال أن حماس هي الطـرف المـسيطر         ". مصيبة كبرى "حماس لُقبت من قبله كـ      . السيطرة عالى االرض  

وتوقع أن ينجح االسالميون في االنتخابات وأن يبذل ممثلـوهم          . على االرض منذ انسحاب الجيش االسرائيلي     
 والصحة والرفاه االجتماعي للتـأثير علـى النـاس ومـا            كافة الجهود للسيطرة على وزارات التربية والتعليم      

. حماس ستحاول، حسب رأيه، السيطرة على مواقع القوة في البرلمان والتـأثير علـى التـشريعات               . يتعلمونه
ديسكن أكد أنه رغم أن حماس ليست نشيطة اآلن في االعمال االرهابية ضد اسرائيل، إال أنها تُدرب وتُمـول                   

  .فيذ العملياتوتُرسل الخاليا لتن
من الممكن تفسير هذه االمور كعالمة راسب لسلفه في المنصب، آفي ديختر، والمسؤول المباشر عنـه أرئيـل      

في المناطق وفقـا لتعليمـات المـستوى        " الشاباك"ماذا ستكون السياسة الجديدة التي سيتبعها الجيش و       . شارون
قات والحواجز؟ وربما يفقد موفاز سـيطرته       السياسي؟ هل سيحصل ديسكن على تفويض بتخفيض عدد االغال        

 السياسي  -ويرسل الجيش االسرائيلي لالغتيال والقصف بصورة أشد وأكبر في غياب شارون؟ المنسق األمني              
لموفاز، عاموس جلعاد، قال قبل ثالثة اسابيع للدبلوماسيين االجانب أن الحكومة تدرك جيدا مصلحتها الكامنـة                

ممثل البنك الدولي في المناطق، نايغل روبرتس، يقول أن هذا االدراك ليس ملموسا             في إعمار المناطق، ولكن     
  .على االرض

اتفاق السالم مع االردن أجبره علـى       . شارون تنازل عن حلم ارض اسرائيل الكاملة لصالح الواقع الديمغرافي         
علـى  . صيل هذه التسوية  ال يعرف أحد تفا   . ، لصالح تسوية اخرى   "االردن هو فلسطين  "التنازل ايضا عن حلم     
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الورق أعطى شارون موافقته المبدئية على حل الدولتين، دولة اليهود في الجانب الغربي من الجدار الفاصـل،                 
فك االرتباط عن غزة يهدف الى عزل غزة عن الضفة وااللقاء بها مرة             . والدولة الفلسطينية في الشطر الشرقي    

قة شارون على فتح معبر رفح حتـى بـثمن إدخـال مـراقبين              هذا أحد االسباب وراء مواف    . اخرى الى مصر  
  .اوروبيين رغم أنه لم يثق باالوروبيين أبدا

انهاء الصراع سيتمثل باقامة دولتين قوميتين على أساس الواقـع الـديمغرافي بحيـث              "برنامج كديما يقرر أن     
لة فلسطينية مشروط بأن تكون     موافقة اسرائيل على اقامة دو    ". تعيشان بسالم وأمن الى جانب بعضهما البعض      

كديما على الورق ترى فـي      ". لكل الفلسطينيين كائنا من كانوا بما فيهم الالجئين       "هذه الدولة ايضا الحل المطلق      
دفع عملية السالم مع الفلسطينيين هدفا مركزيا ستسعى له بكل وسيلة ممكنة لوضع أسس بلورة حـدود دولـة                   

أما فعليا، فقـد    . هذا على الورق  . تضمن مصالح اسرائيل القومية واألمنية    اسرائيل الدائمة ضمن تسوية سلمية      
أما تحدي السالم واألمن اللذان ال      . كان هدف شارون المركزي هو انتزاع مكانة الشريك من السلطة الفلسطينية          

هو نفـسه   . ةيتحققان إال من خالل المفاوضات الثنائية، فقد رمى شارون الى توريثه لجيل أو ربما ألجيال مقبل               
أراد االكتفاء بتسوية مؤقتة أحادية الجانب تُفرض بواسطة الجـدار الفاصـل واخـالء عـدد محـدود مـن                    

هل سيتبنى ورثة شارون سياسة اإلمالءات للجيران مع استغالل تفوق اسرائيل العسكري الهائل             . المستوطنات
  .فوق أنقاض الحركة القومية الفلسطينية؟أم سيعترفون بالضرر المتراكم وبعيد المدى لنمو التعصب االسالمي 

من دون شك يمكن القول أن عنوان تركة شارون هو أن حياة االنسان والحلم الصهيوني أهم من االرض ومن                   
ما كان حتى عهد شارون وفك االرتباط، كما كان اليسار والوسط االسـرائيلي يـدعوان               . واجب توطين البالد  

ن برهن على أن وجود جمهور مساند وحكومـة قويـة وقـوات أمنيـة               شارو. اليه، تحول الى اجماع وطني    
ولكن الطريقة التي اختارها لتنفيذ العمليـة الجراحيـة         . مخلصة، قادر على تقسيم البالد من دون تقسيم الشعب        

أسهمت بدرجة غير بسيطة في تفكك المجتمع الفلسطيني في الضفة وازدياد التهديد على التجمعـات الـشمالية                 
من المبكر أن نقول أن فك االرتباط أحادي الجانب سيتكرس فـي الـوعي الجمـاهيري           . يلية في النقب  االسرائ

شارون تغلب على عقبة التواصـل الجغرافـي        . كسابقة ايجابية تشجع عملية االنسحاب مرة اخرى في الضفة        
 تواصـل علـى     -) ستاناتالبنتو(للمناطق الفلسطينية بواسطة اختراع أخذه من الدول التابعة في جنوب افريقيا            

هو نفسه قال أنه طرح خارطة الضفة على أبو مازن في أحد لقاءاتهما واقترح عليه حفر                . مستوى المواصالت 
  .أنفاق تربط شمالي الضفة بجنوبها على شاكلة طريق األنفاق الذي يربط غوش عتصيون في القدس

 معمقة بتعويض الفلسطينيين عن التجمعـات       في اآلونة األخيرة تزايدت الشائعات عن أن شارون يفكر بصورة         
شارون ). حسب ما يقترح أفيغدور ليبرمان    (االستيطانية في المناطق باعطائهم مناطق بديلة في منطقة أم الفحم           

  .نفى هذه الشائعات على أسماع ممثلي عرب اسرائيل الذين كان يغازلهم قُبيل االنتخابات
ائمة بواسطة بناء جدار الفصل وضم المناطق في خط التماس بـذرائع            شارون بدأ يبلور حدود دولة اسرائيل الد      

الجدار تحول في وعي الجمهور االسرائيلي والعالمي الى خط حدود مستقبلي السـرائيل مـع الدولـة                 . أمنية
الفلسطينية، ولكن الجانب الفلسطيني صاحب هذه االرض قانونيا لم يكن شريكا للتسوية االقليمية على طريقـة                

هل سيطرح خلفاء شارون على المحك دعم الجمهور الفلسطيني اآلخذ في التنـاقص لحلـول وفـق                 . شارون
  .مشروع كلينتون واتفاق طابا؟

فهـل  . عندما خرج شمعون بيريس من حزب العمل قال أن شارون وحده القادر على دفع اسرائيل نحو السالم                
لعمر والذي رحل من دون أن يترك خلفه أي         يحتمل أن مصير دولة اسرائيل قد كان بيد شخص واحد محدود ا           

  .شيء؟ فقط فوضى سياسية في الداخل، وفوضى عارمة لدى الجيران
  هآرتس 

  7/1/2006الحياة الجديدة 
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  كــش مـلـك... شـــارون .42
  عبد الناصر النجار

اإلسرائيلي في  يبدو، اليوم، التشابه الكبير في شكل النظام السياسي الفلسطيني، في ظل الشهيد ياسر عرفات، و              
الـرئيس الراحـل ياسـر      . ظل ارئيل شارون؛ بمعنى ان كال النظامين ارتكزا بشكل أساسي على قوة الزعيم            

عرفات، الشخصية البرغماتية الجامعة لكافة األطياف الفلسطينية، كان قادراً على االمساك بكافة خيوط النظـام               
وكان قادراً على تنفيذ كل االتفاقيات التي أقرها، فـي          السياسي بقوة، وكان قادراً على فرض آرائه وتوجهاته،         

بعد اتفاقية أوسلو، كانت هناك رؤية سياسية واضحة للـرئيس الراحـل،             .ظل الدعم الجماهيري الالمحدود له    
وهي حل الدولتين، شرط أن يكون هذا الحل شامالً وعادالً، ويضمن الحقوق الفلسطينية الكاملة في القدس وحق                 

ولكن إسرائيل وضعت العقبة تلو األخرى أمامه، حتى وصل شارون الى رئاسة الحكومـة،               ..حدودالعودة وال 
الذي اتخذ قرارات كانت لها انعكاسات خطيرة جداً على مسيرة السالم، بفرض الحصار الظالم على الـرئيس                 

بة السياسية، التي   قرارات شارون في حينه، همشت اللع      .عرفات في حينه، وإقراره بعدم وجود شريك فلسطيني       
مشكلة شارون، ان له رؤى سياسية، ومنهجيته تقـوم فـي            ".كامب ديفيد "كانت تلفظ أنفاسها األخيرة بعد فشل       

، وعندما كانت األرض السياسية تغلـي، دخـل الحـرم           2000، ففي العام    "األمر الواقع "األساس على صناعة    
ولعّل قراره باالنسحاب أحادي الجانب من غزة،        ".قصىانتفاضة األ "وكان السبب في اندالع شرارة      ... القدسي

كان تتويجاً لهذا المنطق، وهذا الفكر السياسي، حتى انه استطاع بطريقة أو بأخرى، إقناع العالم، وعلى رأسـه                  
وفي الوقت الذي وِجد فيه من يريد الوقوف في وجه سياساته في حزب الليكود، لم يتوان                 .واشنطن، بهذا الِفكر  

بدأ اإلسرائيليون يقتنعون بأنـه     .. من لحظتها، وصل شارون الى قمة مجده      ... القذف بهذا الحزب، وتفتيته   عن  
 مقعـداً فـي     40، أكثر مـن     "كاديما"وبدأت استطالعات الرأي تعطي شارون، ممثالً بحزب        .. الملك المخلّص 

  ".القادر"ة تامة بأنه وحده هو وبدا الشارع االسرائيلي، أيضاً، على قناع.. االنتخابات للكنيست المقبلة
اليوم، في إسرائيل حالة من الوجوم وعدم التصديق، ويبدو ان إسرائيل ستعيش في حالة من الفراغ الـسياسي                  

كـان عرفـات أمـل       .والتخبط، ليست بأقل من الحالة التي عاشتها فلسطين بعد رحيل الزعيم ياسر عرفـات             
واليوم، يشرب اإلسرائيليون من نفس الكـأس،       . ، ألنه كان هو القادر    الفلسطينيين في إيجاد الحل الدائم والعادل     

ال أحد يعرف كم ستنتظر المنطقة من أجـل          .وسيدورون، لسنوات، في حلقة مفرغة، حتى يأتي الزعيم المقبل        
كانت هناك فرصـة لـم       .خلق زعامة فلسطينية وإسرائيلية قادرة على تفعيل الخارطة السياسية وتحقيق السالم          

وبعـد غيـاب    .. ض لإلسرائيليين، في حياة الرئيس الراحل عرفات، ولكنهم أضاعوها عامدين متعمـدين           تعو
مع رحيل شـارون سياسـياً، سـتبدو الخارطـة الحزبيـة والـسياسية               ..شارون، ستكون الضربة الثانية لهم    
  .احة السياسية االسرائيليةوسيكون هناك كثير من أيتام شارون في الس... االسرائيلية، أكثر تشويشاً وأكثر تفتتاً

  7/1/2005األيام الفلسطينية 
  
  :كاريكاتير .43
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