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  إصابة شرطيين لبنانيين تعيد طرح شرعية السالح خارج المخيمات .1
 عاد ملف الـسالح الفلـسطيني       : ثائر عباس ،  عن مراسلها     بيروت من 10/1/2006 الشرق األوسط    نشرت

ين رسميين لبنانيين بـسالح     خارج المخيمات الفلسطينية الى واجهة االحداث من بوابة دموية بعد اصابة موظف           
 .عنصر فلسطيني يحرس موقعا للجبهة الشعبيةـ القيادة العامة عند اطراف بلدة الناعمة جنوب مدينة بيـروت               

وفي حين تم تطويق الحادث أمنيا، كانت التداعيات الشعبية والسياسية اكبر مع اندفاع مجموعة مـن االهـالي                  
قدمي االشتراكي الى قطع االوتوستراد الساحلي الذي يـربط بيـروت           وحزبيين من القوات اللبنانية والحزب الت     

وتحدث مسؤول موقع القيادة العامـة       بالجنوب لنحو ساعتين مطلقين هتافات منددة بسورية وبالرئيس اللبناني،          
. وقال رجا ان العنصرين دخال الى الموقع بشكل اسـتفزازي         . انور رجا عن تحركات مشبوهة قام بها الجابيان       

شار الى انهما قاما بحركة غير طبيعية ومشبوهة ادت الى احساس الحارس بوجود تهديد دفعه الى اطـالق                  وا
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النار لكن رجا رفض ردا على سؤال تحديد ماهية هذه الحركة المشبوهة معتبرا ان هذا التحـرك فـي هـذه                     
م ذلك ستسلم مطلق النار     واعلن رجا ان الجبهة رغ     .االجواء المحمومة كان ال بد من ان يؤدي الى مضاعفات         

  . الى القضاء اللبناني معتبرا ان ذلك هو كل ما تستطيعه الجبهة لتهدئة الوضع وحصر مضاعفاته
أدانت اطالق النار واكد ناطق رسمي في بيان ان           السلطة الفلسطينية   أن 11/1/2006 الوطن القطرية    وذكرت

ة الـشعبية القيـادة العامـة       بهأوضحت الج ناحية أخرى   ومن  . السلطة تدين حادثة اطالق النار في بلدة الناعمة       
  .على استعدادا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة في لبنان لتقصي الحادث واسبابه ونتائجهانها

 أكد ان مجلس الوزراء اللبناني يرى أنه ال مصلحة          أن فؤاد السنيورة   13/1/2006 المستقبل اللبنانية    وجاء في 
 خارج المخيمات وهذا مدعاة لوجود توتر في العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية، ويجب  لوجود السالح الفلسطيني

إنهاء موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وعلى ضـرورة أن توقـف سـوريا الـدعم للمـسلحين                  
انه امـر غيـر     : ، وقال حادث الناعمة ابو العينين   سلطان   دان   ومن جهة أخرى  . الفلسطينيين خارج المخيمات  

مقبول، وان الفلسطينيين لن يغطوا ولن يشكلوا حماية ألي فلسطيني يخطئ بحق اآلخرين، ولفت الى ضـرورة                
  .معالجة ما وقع بالحوار بعيداً عن اطالق الرصاص واحراق الدواليب

اعتبر الجبهة الشعبية القيادة العامة عصابة مسلّحة، وذلك فـي  اللبناني القضاءأن  13/1/2006 الـسفير    وقالت
 وفي اطار ردود الفعل المستنكرة ضم سليم الحص صوته الى أصوات المـستنكرين              .دعائه في حادثة الناعمة   ا

وقال مروان حمادة إن    . ةداعيا القيادة العامة الى االنسحاب كليا من منطقة الناعمة واالبتعاد عن أية منطقة آهل             
 ألغراض باتت معلومة من الجميع وبقـرار        التمادي في إبقاء السالح خارج المخيمات خالفا لكل منطق وخدمة         

غير لبناني وغير فلسطيني، يستهدف الوحدة النضالية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وفي الوقت نفسه األمن               
  . الوطني والقومي اللبناني

بنـان  الهيئة التنفيذية للمجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك فـي ل         أن   12/1/2006 الشرق األوسط    وأضافت
وشددت على وجوب معالجـة موضـوع الـسالح         . استنكرت االعتداء اآلثم من قبل العناصر الفلسطينية هناك       

كذلك اصدر المكتب السياسي للجماعة االسالمية بياناً حـول          . الفلسطيني ضمن المفهوم الكامل للدولة والسيادة     
ز ان يحكم العالقة بين حـراس الموقـع         ان اطالق النار على اي مواطن امر ال يجو        : حادث الناعمة جاء فيه   

لكنها تستغرب االجواء التي سـادت       وعلى الرغم من استنكار الجماعة لما وقع      . الفلسطيني واخوانهم اللبنانيين  
  .المنطقة والعبارات التي طالت رموزاً وطنية ومرجعيات سياسية بعد وقوع الحادث

  
  اطالق النار على منزل وزير الداخلية  .2

 الشخصي لوزير الداخلية نصر يوسف بجراح خطيرة اثر تعرض منزل الوزير الطالق النار أصيب الحارس
وافاد مراسل معا في رام اهللا ان مقر رئاسة  .فيما يبدو محاولة اغتيال كما نقلت وكالة االنباء الفلسطينية معا

رطة تمكنت من اعتقال وقال مدير عام الشرطة ان الش .الوزراء تعرض هو االخر الطالق نار مساء اليوم
وافادت مصادر غير رسمية لمعا ان المسلحين ينتمون الى  .ثالثة من مطلقي النار على مقر رئاسة الوزراء

كتائب شهداء االقصى وان خلفية العملية تعود العتبارات وظيفية اذ يطالب المسلحون بتعينهم في االجهزة 
 .  لم يكن في مكتبه لحظة اطالق النارقريعان وافادة مصادر مقربة من رئاسة الوزراء  .االمنية

  12/1/2006 48عرب 
  

  رفض فلسطيني للشروط اإلسرائيلية على تنظيم الحمالت االنتخابية في القدس .3
رفض الفلسطينيون االشتراطات التي وضعها جدعون عزرا، بشأن ممارسة المرشـحين لالنتخابـات             : القدس

، مؤكدين أن من حق الفصائل الفلسطينية دون استثناء ممارسـة حقهـا             التشريعية الدعاية االنتخابية في القدس    
واعتبر حاتم عبد القادر، أقوال عزرا بأنها تراجع عما كان سمعه من المسؤولين              .بالدعاية االنتخابية في المدينة   
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واحـدة  نحن نعتبر الدعاية االنتخابيـة وحـدة        .. هذا تراجع إسرائيلي مرفوض   : في الشرطة اإلسرائيلية، وقال   
ونرفض التجزئة أو التعامل االنتقائي مع اللوائح االنتخابية ونرفض بشدة أية محاولة إسرائيلية للتمييز ما بـين                 

   .القوائم
  10/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  السلطة تمنع سعدات من المشاركة في ندوة تلفزيونية .4

السماح لرئيس القائمة، أحمد سـعدات،      استنكر مصدر مسؤول في قائمة الشهيد أبو علي مصطفى عدم           : القدس
ت لجنة االنتخابات المركزية فـي      بالمشاركة في الندوة الحوارية التي كان مقرراً له المشاركة فيها حسب ترتيبا           

وعلم المصدر أن السبب من وراء عدم السماح لوسائل اإلعالم بالذهاب إلى أريحـا               .تلفزيون السلطة الرسمي  
  . من األميركيين والبريطانيينه هو االحتجاج الذي قدمه سجانو في الندوةتهوتغطية مشارك

  10/1/2006الشرق األوسط 
  

    رحيل شارون يضعف إسرائيل: مشعل  .5
 وطمأن .توقع خالد مشعل ان يسهم رحيل شارون عن المسرح السياسي في اضعاف إسرائيل:  قنا،دمشق

 فازت في االنتخابات مؤكدا ضرورة تكامل االهتمامات السلطة الفلسطينية بان حماس ال تسعى للتفرد بالحكم اذا
:  واضاف في مقابلة مع قناة العالم.بين الفصائل وانها ترغب في انهاء حالة الجمود والفساد والتفرد بالسلطة

علينا ان نعظم مساحات االتفاق الننا امام عدو مشترك ونحن امام مسئولية كبيرة ولحظة تاريخية فال ينبغي ان 
 عن بعضنا البعض، فالساحة الفلسطينية بحاجة الى جهد الجميع، ومن هنا نقول دائما الخواننا في فتح ال نفترق

تقلقوا من المرحلة المقبلة من حيث االستحقاق االنتخابات فحماس ال تأتي بديال عنكم، فنحن نريد شراكة 
.  والجماهيرية الفلسطينية موقعهاويةفلسطينية فلفتح موقعها ولحماس ولكل فصيل موقعه ولكل قطاعاتنا النخب

واعتبر ان حالة الفلتان االمني ناشئة عن بعض المجموعات المعروفة داخل اجهزة امن السلطة واكد ان معالجة 
 .هذه الظاهرة يجب ان تنحصر في هؤالء ال ان تطالب السلطة بنزع سالح المقاومة

  11/1/2006االتحاد االماراتية 
  

   باالستفادة من األخطاء وبإحداث إصالح شامل فتح تتعهد: البرغوثي .6
أكد مروان البرغوثي، على أن فتح تتعهد بأخذ الدروس والعبر من : رام اهللا، القدس، عبدالرؤوف أرناؤوط

تجربة السنوات الماضية ومواجهة األخطاء بكل شجاعة وصراحة، وقال في رسالة إلى الشعب الفلسطيني إن 
 من الشراكة الديمقراطية في السلطة ومنظمة التحرير وفي التمسك بالثوابت وخيار فتح تتعهد بتجسيد عهد جديد

وناشد التشكيالت المسلحة إنجاح العملية . المقاومة وبإحداث إصالح شامل وحماية سيادة النظام والقانون
ديمقراطي في الحركة ودعا فتح للوحدة مشددا على أن التجديد ال. االنتخابية باعتبارها شكالً من أشكال المقاومة

عقد المؤتمر هو استحقاق لن نسمح ألحد بتجاوزه أو اللعب فيه وإننا نتطلع أن : وقال. والتغيير قادم ال محالة
يكون عقد المؤتمر مناسبة تاريخية ومحطة هامة لتعزيز قوة الحركة ومحاسبة المقصرين والعاجزين الذي 

وسيكون المؤتمر فرصة لتجديد النظام األساسي للحركة ألحقوا بسلوكهم وعجزهم ضررا بالغاً بالحركة 
وبرنامجها وقيادتها وأطرها وفرصة لتعميق الديمقراطية الحقيقية وتكريس المشاركة للقواعد واألعضاء في 

 .صنع القرار على كافة المستويات
 11/1/2006الوطن السعودية 
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  حماس ترفض معارضة رايس لمشاركتها في االنتخابات .7
فضت حماس تصريحات كوندوليزا رايس، األخيرة التي رفضت فيهـا مـشاركة فـصائل المقاومـة                ر: لندن

إننا في حماس، إذ نجدد رفضنا      : وقال مسؤول في تصريح مكتوب    . الفلسطينية في االنتخابات التشريعية المقبلة    
 التي تـشكل مثـاالً      رايسللتدخل في الشؤون الداخلية من أية جهة كانت، فإننا ندين التصريحات الصادرة عن              

وقحاً لهذا التدخل السافر، وانتهاكاً فاضحاً للسيادة الفلسطينية التي نحرص عليها، وندعو السلطة لـرفض هـذه            
  . التصريحات وإدانتها

  13/1/2006الشرق األوسط  
  

    الفلتان األمني يعطي حجة لطلب نزع سالح المقاومة: الجهاد  .8
نددت حركة الجهاد االسالمى بظاهرة الفلتان االمنى التى تجتاح اراضي  : تغريد سعادة والوكاالت،رام اهللا

السلطة الفلسطينية، واكدت ضرورة توحد السلطة والفصائل لمواجهة هذا الخطر الذى يتهدد المقاومة والشعب 
  .الفلسطينى

  12/1/2006االتحاد االماراتية 
  

  تهمحماس تتهم عناصر فتح بتهديد أنصارها بالمس بهم وبعائال .9
اتهمت حماس تنظيم فتح في منطقة قلنديا بتهديد انصارها اذا لم تتراجع حماس عما جاء فـي تقريـر                   : رام اهللا 

وردت فيه أسماء األشخاص الذين تعرضوا لقائمة مرشحي التغيير واإلصالح في قلنديا وأفـشلوا مهرجانهـا                 
طيني لالعالم، فان تنظيم فتح في قلنـديا        وحسب ما نشره مركز الفلس     .الدعائي في المخيم يوم الجمعة الماضي     

  .صعد من لهجته التهديدية وهدد باالعتداء على أنصار وعائالت أنصار كتلة التغيير واإلصالح في المخيم
  12/1/2006الشرق األوسط 

  
   مدينة طولكرم ومخيمها يقتحماالحتالل .10

 قوات االحتالل المعـززة باآلليـات       وقال مصدر فلسطيني ان    ‚اقتحمت قوات االحتالل مدينة طولكرم ومخيمها     
من جهة أخـرى اقتحمـت قـوات         ‚اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها وجابت شوارعها وسط اطالق نار كثيف         

واقتحمت كذلك   ‚االحتالل بلدة العبيدية شرق بيت لحم واعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة             
كما حلقت طـائرات     ‚ منزال زاعمة أن صاحبه مطلوب أمنيا لالحتالل       بلدة دير استيا في محافظة قلقيلية وفتشت      

حربية اسرائيلية بشكل استفزازي في أجواء مدينة غزة وذكر شهود عيان من ان يكون ذلك مقدمة لشن عدوان                  
  .جديد

  10/1/2006الوطن القطرية 
  

  ناشطا من حماس 12جيش االحتالل اعتقل  .11
وقالت  . من حركة حماس في مخيم طولكرم خالل الليلة الماضية ناشطا12اعتقلت قوات جيش االحتالل 

   .مصادر اسرائيلية ان معظم المعتقلين من سكان مخيم طولكرم
  12/1/2006 48عرب 

  
   يتعدون المليونين2025مسلمو إسرائيل عام  .12
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فلسطينيين في قالت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية إن نسبة السكان المسلمين ال: عبد الرؤوف أرناؤوط
 اي 2025إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة هي في تزايد مشيرة إلى أن أعدادهم قد تصل إلى مليونين في عام 

من % 16 ألفا وهو ما يشكل 142من عدد السكان علما بأن أعدادهم اآلن وصلت إلى مليون و% 22ما يشكل 
ائيلية إلى أن عدد أطفال الفلسطينيين المسلمين في وأشارت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسر. عدد سكان إسرائيل

 ألفا وهو ما يعادل ربع عدد 475إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة دون سن الرابعة عشرة وصل اآلن إلى 
األطفال في إسرائيل منوها مع ذلك إلى االنخفاض في نسبة الوالدة لدى النساء المسلمات الالتي تتراوح 

 . عاما34 و25أعمارهن ما بين 
10/1/2006الوطن السعودية   

  
  ومهاجمة أولمرت اليمين اإلسرائيلي يستعد لفض الهدنة .13

يحاول اليمين اإلسرائيلي الراديكالي فض الهدنة التي التزمت بهـا جميـع األحـزاب              :  نظير مجلي  -تل أبيب   
بوا عن تخوفـاتهم    واعر. اإلسرائيلية الكبرى، وامتنعت خاللها عن مهاجمة حزب كديما، بسبب مرض شارون          

 وبدأت هذه التخوفات تسمع في قيـادة مجلـس          .من أن يستغل هذا الحزب تلك الهدنة لتعزيز قوته الجماهيرية         
المستوطنات في الضفة الغربية، في اليومين األخيرين، إال ان سياسيين آخرين من أحزاب الليكـود واالتحـاد                 

 عن هذه الحالة، ويقولون ان مرض شارون أدى الى تجميد           القومي و اسرائيل بيتنا و المفدال يتحدثون هم أيضا        
المعركة االنتخابية بالنسبة لجميع األحزاب ما عدا حزبه الجديد  فهذا الحزب يجني األربـاح حاليـا لـصالحه                   

وينوي قادة اليمين إدخال أولمرت في أول اختباراته الـسياسية فـي            . ولصالح رئيسه بالوكالة، ايهود أولمرت    
ريبة، عندما يبدأ الجيش االسرائيلي في إخالء المستوطنين من البيوت والحوانيـت الفلـسطينية التـي                األيام الق 

وينتظرون أن يتخذ أولمرت موقفا سياسيا واضحا في الموضوع، فيستغلونه لكـسر            . احتلوها قبل أربع سنوات   
  .الهدنة والعودة الى الصدام معه

10/1/2006الشرق األوسط   
  

  فن في الضفة آالف الطيور المصابة بمرض معٍد  جهات إسرائيلية تد .14
كشف رئيس بلدية بيت فوريك الشيخ حسام حنني، عن قيام جهات اسـرائيلية بـدفن                : أمين أبو وردة   -نابلس  

إن طواقم اسـرائيلية قامـت      : وقال.  أيام 3عشرات آالف الطيور المصابة بمرض معد في أراضي البلدة قبل           
ة بمرض نيوكسل المعدي في منطقة الصوانة القريبة من مـستعمرة ميخـورا              ألف طير مصاب   80بدفن قرابة   

وأضاف أن اتصاالت أجراها مـع الجهـات         .الحمرا الواقعة ضمن أراضي بيت فوريك والمطلة على األغوار        
الفلسطينية المختصة مثل وزارات البيئة والزراعة والصحة واالرتباط الفلسطيني، حيث تمت اتـصاالت مـع               

سرائيلي الذي ادعى أن هذا المرض يختلف عن مرض انفلونزا الطيور، لكنه ينبغي االبتعـاد عـن                 الجانب اال 
  .المنطقة التي تمت فيها عملية الدفن

13/1/2006الخليج اإلماراتية   
  

  إسرائيل تزعم ازدياد تهريب األسلحة إلى غزة  .15
يب األسلحة والمتفجرات من مصر الى      نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية عن يوفال ديسكين قوله أمس ان تهر          

وقال ديسكين انه يتم تهريب ألفي بندقيـة  . قطاع غزة ازداد بشكل ملحوظ منذ االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع   
إلى قطاع غزة كل شهر، أي أربع مرات أكثر من الكميات التي كانت تهـرب فـي األشـهر التـي سـبقت                       
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. ت الصواريخ المضادة للدروع آر بي جي وطنين من المتفجـرات          االنسحاب، باإلضافة إلى العشرات من قاذفا     
  ب .ف.أ

11/1/2006البيان   
  
 

 العليا ترفض التماس فعنونو وتبقي التقييدات المفروضة عليه   .16
رفضت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، االلتماس الذي قدمه مردخاي فعنونو، ضد التقييدات المفروضة عليه 

 يمنع فعنونو من السفر إلى خارج البالد والدخول الى قنصليات دبلوماسية أجنبية حيث .ةزير الداخليومن قبل 
 . وعليه إبالغ الشرطة قبل خروجه من المدينة التي يسكنها. في البالد أو أية عالقة مع أجانب

لق بكشف اقتنعنا بأن الخطر على أمن الدولة المتع: وقالت قاضية المحكمة العليا ايال بركتشي في الحكم
 . المعلومات التي يمتلكها فعنونو، هو خطر قائم وملموس

12/1/2006 48عرب   
  

 .  المسؤولةة اولمرت ستركز على إدار لكديماالحملة االعالمية .17
قرر القائمون على الحملة اإلعالمية لكديما عدم إجراء تغييرات على مسير الحملة اإلعالمية وابقائها ثابته 

من الحملة االعالمية ستركز في هذه االيام على % 90وقال القائمون على الحملة إن . القادمةخالل األيام القليلة
لقد اثبتت استطالعات الرأي أن التركيز على هذا الجانب يعود بنتائج : وأضافوا .ادارة ايهود اولمرت المسؤولة

 ادري وعضو الكنيست زئيف بويم ويعكوف: ثالثة من كديما: وينوي اولمرت تعيين ستة وزراء. مرضية
 . شمعون بيرس وحاييم رامون وداليا ايتسيك: وثالثة من حزب العمل.  اون-روني بار

12/1/2006 48عرب   
  

  لشارون كاديماالمكان األول في قائمة .18
بادر مستشار رئيس الوزراء االستراتيجي رؤوبين أدلر، تخصيص المكان األول في قائمة مرشحي كديما 

ونقلت اوساط من حزب كديما أن ترشيح شارون وهو يعاني من حالة صحية صعبة . رونللكنيست ألرييل شا
تخصيص المكان األول لشارون في هذه : وعقب زئيف بويم على المبادرة قائالً .في هذه االثناء يبدو مبكرا جدا

 . ب المؤسس للحركةااليام تحديدا، يعبر عن أمل بشفائه وهذه مقولة واضحة مفاده بأن رئيس الوزراء هو اال
ليتنا نصل الى اللحظة التي يصبح بها :  أون حول المبادرة-وأفاد رئيس كتلة كديما في الكنيست، روني بار

ويذكر انه في حال قبول مبادرة ادلر فإن اتركيبة القائمة التي بدأت بالتبلور  .الحديث عن هذا الموضوع معقوالً
وهاجم عضو الكنيست حاييم اورن . وبيرس الثالث وليفني الرابعوسيحتل اولمرت المكان الثاني . ستتغير
 .هذا استعمل مستهتر لهدف البيع يستغله أولمرت و كديما لمرض رئيس الوزراء:  ياحد المبادرة قائالً-ميرتس

11/1/2006 48عرب   
  

   مقعدا44ًحزب كديما يحصل على : إستطالع .19
 شخصاً، 740ة التلفزيونية العاشرة، على عينة شملت بين إستطالع للرأي، أجرته صحيفة هآرتس والقنا

 44بإشراف البرفيسور كميل فوكس، من جامعة تل أبيب، أن حزب كديما برئاسة أيهود أولمرت، يحصل على 
 مقعداً في اإلستطالع 18 مقعداً، بالمقارنة مع 16وبحسب اإلستطالع نفسه، يحصل حزب العمل على . مقعداً

 . مقعدا13ًلليكود فيحصل على أما حزب ا. الذي سبقه
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كما جاء أن أولمرت، الذي لم يكن ذو شعبية قبل أسبوع، يتفوق على بنيامين نتانياهو، وعلى عمير بيرتس، من 
لنتانياهو، % 23من األصوات، مقابل % 44فقد حصل أولمرت على . جهة المالءمة لمنصب رئاسة الحكومة

الجة القضايا األمنية والسياسية، فقد حصل أولمرت على أما من جهة القدرة على مع .لبيرتس% 13.5و
وأشار  .لبيرتس% 9، مقابل %29.5من أصوات المستطلعين، في حين حصل نتانياهو على % 40.5

من مصوتي % 35من مصوتي حزب العمل سابقاً، و% 51اإلستطالع أيضاً إلى حزب كديما يحصل على 
  .من مصوتي شينوي% 60الليكود، و

11/1/2006 48عرب   
  

  توقعات بتصعيد أولمرت العدوان ضد الفلسطينيين السباب انتخابية  .20
ذرت مصادر إسرائيلية مطلعة أمس من قيام ايهود أولمـرت بتـصعيد عمليـات القمـع ضـد                  ح:  حامد جاد 
ن أيهود أولمرت سيكون معنياً بـأن يثبـت للـرأي العـام             الالذاعة االسرائيلية    مصادرالقالت   و .الفلسطينيين

رائيلي أنه باالمكان االعتماد عليه في وضع حد لعمليات المقاومة الفلسطينية عبر القيام بعمليات عـسكرية                االس
وعبرت المصادر عن قلقها من أن حقيقة عدم وجود مـاض عـسكري              .كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة     

ـ             ط المتـشدد والمـتحمس     الولمرت سيجعله معتمداً بشكل كبير على وزير الدفاع شاؤول موفاز، صاحب الخ
وأوضحت المصادر أن افي ديختر الذي انـضم لحـزب كاديمـا             .للتوسع في تنفيذ علميات التصفية واالغتيال     

سيكون ذا تأثير كبير في قرارات اولمرت االمر الذي يعزز المخاوف من اتجاه إسـرائيل لتـصعيد عمليـات                   
  .العنف ضد الفلسطينيين

10/1/2006الغد األردنية   
  

  ك يعترف بالصمت على قطع الزيتون الشابا .21
شاباك نقل للجيش اإلسرائيلي وشرطة إسرائيل أسماء المستوطنين مـن مـستوطنتي            القال يوفال ديسكين، إن     

إال أن الـشرطة والجـيش لـم        . يتسهار وايتمار الضالعين في جريمة قطع أشجار الزيتون التابعة للفلسطينيين         
  .قوال ديسكين في اجتماع له مع لجنة الخارجية واألمن في تل أبيبوجاءت أ. يحركا ساكناً في هذه القضية

12/1/2006البيان    
  

 س في المكان الثاني في كديما وليفني وزيرة للخارجية  يبير .22
نقلت القناة االسرائيلية الثانية مساء الثالثاء أن عضو الكنيست شمعون بيرس والقائم بأعمال رئيس الوزراء 

 .، اتفقا على أن يكون بيرس في المكان الثاني في قائمة حزب كديما بعد أولمرتمرت ايهود اولاالسرائيلي
وتبين أيضا أن وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ستكون في المكان الثالث وستعين وزيرة الخارجية في الحكومة 

 . المستقبلية في حال ركّب اولمرت الحكومة
11/1/2006 48عرب   

  
  ي مسلم لالنضمام لسالح الجوإسرائيل ترفض طلب فلسطين .23

رفضت دائرة الشؤون الشخصية في الجيش االسرائيلي طلبا تقدم به فلسطيني مـسلم مـن شـمال اسـرائيل                   
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية امس ان الجيش عـرض          . لالنضمام الى سالح الجو االسرائيلي    

قال والد الشاب ان ابنه سيستأنف ضد القـرار امـام           و .على الشاب بدال من ذلك ان ينضم الى قوات المظليين         
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وذلك بهدف فتح باب سالح الجـو امـام         . رئيس االركان دان حلوتس، واذا اضطره االمر امام المحكمة العليا         
  .المسلمين العرب

11/1/2006الشرق األوسط   
  
  
  

  اذارالجدار حول القدس قبل .. موفاز يأمر باستكمال بناء .24
ة إن شاؤول موفاز أوعز الى الجيش االسرائيلي باستكمال بناء جدار الفصل في محيط قالت مصادر إسرائيلي

وأشارت الى  .مدينة القدس المحتلة ما قبل نهاية شهر آذار الـمقبل، أي ما قبل االنتخابات العامة اإلسرائيلية
ليا االسرائيلية، التي سبق أن موفاز طلب من النيابة العامة اإلسرائيلية إثارة هذا الـموضوع مع الـمحكمة الع

 .أن أصدرت قرارات احترازية بمنع استكمال بناء الجدار في الـمنطقة، لحين صدور قرار عنها
13/1/2006االيام الفلسطينية   

 
  سرائيلية اإلزراعية المنتجات ال يهددون بإحراق  في القطاعمزارعو وتجار التوت األرضي .25

ت االرضي الفراولة، المعتصمون أمـام معبـر المنطـار التجـاري            هدد مزارعو وتجار التو   :  فايز أبو عون  
كارني، أمس، بإحراق اية منتجات زراعية إسرائيلية تدخل إلى القطاع، اذا استمرت الحكومة اإلسرائيلية فـي                

رئـيس جمعيـة التـوت      وقال   .منع منتجاتهم من التصدير الى الضفة الغربية، واالسواق األوروبية وإسرائيل         
 طناً مـن التـوت األرضـي،        20األرضي أن وزارة الزراعة االسرائيلية، أعادت، تحت حجج واهية، أمس،           

ومنعت نقلها إلى محافظات الضفة الغربية، رغم أنها تحمل جميع المواصـفات العالميـة للتـصدير، ولـديها                  
  .ملصقات تبين أنها منتج فلسطيني

  10/1/2006األيام الفلسطينية 
  

 أمريكا تضغط على الفلسطينيين لنزع سالح حماس  .26
استأنفت كوندوليزا رايس الضغط على الفلسطينيين لنزع سالح حركة حماس التي يتوقع ان تسجل اداء قويا في 

وفي بيان يبدو انه يهدف الى تخفيف مشاعر القلق لدى االسرائيليين أعادت  .االنتخابات التشريعية هذا الشهر
وقالت رايس ان رأي الواليات  .ان الفلسطينيين انهم كانوا قد وافقوا على نزع سالح حماسرايس على اذه

المتحدة اليزال كما هو انه ال مكان في العملية السياسية للجماعات او االفراد الذين يرفضون نبذ االرهاب 
   .والعنف واالعتراف بحق اسرائيل في الوجود ويجب نزع سالحهم

  12/1/2006 48عرب 
  

   مليارات دوالر العام الحالي3المساعدات األميركية إلسرائيل تزيد على  .27
 160 مليـارات و   3، حسب تقرير من الكونغرس،      2006سيبلغ حجم المساعدات األميركية إلسرائيل في سنة        

تأتي كمساعدات عسكرية ال تـشمل المـساعدات التـي وعـدت اإلدارة             )  مليار 2.8(مليون دوالر، معظمها    
وأوضح، سيلفان شالوم، في معرض التعقيب علـى هـذه           .بها اسرائيل لتعويضها عن خطة الفصل     األميركية  

األنباء، ان الفضل في هذا الدعم الكبير يعود ليس فقط إلدارة جورج بوش، بل أيضا للدور المميز الذي يقوم به                    
 نـواب   103 يقل عـن     وكشف انه خالل السنة األخيرة لوحدها استضافت اسرائيل ما ال         . الكونغرس األميركي 
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 قـرارا ايجابيـا تتعلـق       15وان الكونغرس اتخذ    . وشيوخ أميركيين، بعضهم وصل في أكثر من زيارة واحدة        
  .بإسرائيل

  11/1/2006الشرق األوسط 
  

  شارون لم يكن يوماً رجل سالم : فيشر .28
 وقال ان شارون لـم      .اعتبر وزير الخارجية األلماني السابق يوشكا فيشر ان آرييل شارون لم يكن رجل سالم             

وأضاف فيشر ان شارون لـم       . يؤمن يوماً بجدية ان السالم ممكن مع الفلسطينيين وال سيما مع ياسر عرفات            
. لقد تحادثنا مرارا في هذا الموضـوع      . يكن يعتبر عرفات والقيادة الفلسطينية شريكين، ولم يكن يريد التفاوض         

 ان الجانب العربي لن يقبل فعـال إسـرائيل، وثانيـا، ان             وأضاف فيشر ان شارون كان على قناعة تامة، أوالً        
  .تصور كل من الطرفين للحل النهائي متباين لدرجة انه ال يمكن التوفيق بينهما

  12/1/2006البيان  
  

  اتفاق التجارة الحرة يسري بين أميركا والبحرين يكسر مقاطعة إسرائيل  .29
تعاون الخليجي توقع اتفاق التجارة الحرة مع الواليـات         أصبحت البحرين، رسميا أمس، أول دولة في مجلس ال        

  . المتحدة، والثالثة بين الدول العربية بعد األردن والمغرب، موافقة ضمناً على عدم مقاطعة البضائع اإلسرائيلية
  12/1/2006السفير 

  
  تحديات مصيرية وآفاق ضبابية .. فتح  .30

 محمد خالد األزعر 
كنت حركة فتح من تجاوز أزمة انشطار مرشحيها لالنتخابات التشريعية في بصعوبة بالغة وجهود مضنية، تم

لكن الخبر غير السار أن هذه األزمة ستخلف وراءها جروحاً وندوباً ربما شوهت جسد . قائمتين منفصلتين
ال يخدم فتح من يروج . الحركة وأصابته بعاهات مادية ومعنوية مستديمة وممتدة األثر لم يعرفها من قبل

العتقاد بأن ما جرى من تنازع داخلها، بين يدي التهيؤ لالستحقاق االنتخابي، ال يعدو كونه مماحكات أو تدافع ل
فنحن نستذكر مع الكثيرين أن . وتزاحم داخلي معتاد، سبق للحركة أن مرت به وعبرته إلى بر التالحم والتوحد

محاوالت إنشاء المحاور الجانبية وتبادل فتح تعرضت لرياح الفتن واالنشقاقات ومواقف التمرد، وكذا ل
  . االتهامات

لكننا نستذكر أيضاً .. وصوالً إلى المقاطعة والتخاصم وأحياناً التشاتم بين بعض قياداتها وكوادرها وجماعاتها
أن هذه الظواهر كانت في معظمها تجليات لتباينات موضوعية وخالفات حول البرامج والسياسات واألهداف 

بمعنى أن محفزات . يقها وأنماط التحالف وبعض المواقف من ممارسات وأساليب صناعة القراراتووسائل تحق
التمايز والتشاحن في أحشاء الحركة كانت تنتمي إلى، أو تقوم على، اعتبارات بعيدة عن الشخصانية أو تضخم 

األزمة األخيرة التي نظنها أين هذه السوابق والتقاليد من خصائص . الذوات من لدن هذا الزعيم أو تلك الشلة
إن السمة المميزة الحتشاد قادة الحركة في قائمتين أوشكتا أن تتنافسا بضراوة على ثقة . فارقة ومفصلية؟

المجال الشعبي ذاته وفي مناسبة واحدة بالغة الحساسية، هي التنازع الزعامي القيادي على أرضية رحبة من 
ن المسافة الفاصلة بين برامج القائمتين، فتح المستقبل وفتح الجذور فالشاهد أ. الدوافع الخاصة أو الذاتية

ففيما يتعلق بالتوجه .. والتاريخ جدالً، لم تكن كبيرة ويصعب تبريرها استناداً إلى فوارق موضوعية منظورة
  . نحو التسوية الفلسطينية مثالً
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وال أدل . تين تالقتا إلى ما يشبه التماثلوهي من القضايا المحورية في عملية الفرز والتمييز، نجد أن القائم
على ذلك من أن معظم قادة المستقبل محسوبون على فريق فتح المفاوض وفقاً ألوسلو وتوابعها وشروطها، 

  !. الذي يرأسه أصحاب القائمة األخرى
عض هذا على الصعيد الفردي والقيادي، أما على صعيد الجماعات والمحاور فيصبح القول بأن مشاغبات ب

الفتحاويين انبعثت، على مدار مرحلة الحملة االنتخابية وما قبلها بوقت قصير، من البحث عن تحسين الظروف 
وهذا التقدير ال ينصرف إلى قطاعات من الحركة ما زالت أمينة أكثر على . المعيشية والمراتب الوظيفية

  .ها رغبة االرتزاقاألهداف الوطنية وتتحرك غضباً وسخطاً انطالقاً من نوازع ال تشوب
خطورة أزمة القوائم أنها تأتت عن غلبة المصلحي الخاص الذاتي وتحرى المواقع واألدوار والوجاهة 

وفي هذه الغضون شحبت النوازع والهموم المصلحية العامة، حتى بدأ . الشخصية والمكانات والعقلية الطفيلية
بل ويصح تصور أن البعض من هؤالء . واالستقاللأصحاب القائمتين وكأنهم يعيشون مرحلة ما بعد التحرر 

تناسى في حمأة الجدل الداخلي الفتحاوي أن حركتهم بأسرها مقبلة على منازلة انتخابية غير مسبوقة، مع ند 
وهناك سمات أخرى لألزمة تعامدت على هذه الخواص، بما قد . سياسي يكاد يطيح بها عن مقام الفصيل األول

من ذلك أن انقسام الحركة تأسس بشكل ال يقبل التناظر هذه المرة . نفق مجهول النهايةيسوق مستقبل فتح إلى 
فقائمة المستقبل ضمت األكثر شباباً وإقامة في . على التنافر بين األجيال واألعمار واألقاليم والقواعد الشعبية

  . الداخل، الضفة بخاصة
حوارية وتفاهمات وتنازالت متبادلة وإنما جرى بما ولنا أن نالحظ كيف أن حل األزمة لم يقم على منطلقات 

يشبه لي األذرع وفرض الشروط واالمالءات، ال سيما من الشباب واليافعين من أبناء الداخل في مواجهة 
هذا ونحوه عالوة على ما . وهو مشهد قابل للتكرار في أوقات ومناسبات الحقة!. الشيوخ والعائدين من الخارج

  .  ات فتح مؤخراً بوتيرة أكثر كثافة عن النمط المعهوديوحي به تتابع أزم
وبين هذه البداية .  بأزمة ترشح مروان البرغوثي ضد محمود عباس، وانتهى بأزمة القائمتين2005بدأ العام 

والنهاية لم تقر عين فتح فكرياً وتنظيمياً، وكانت على األرجح األقل شأناً من حيث االنضباط الداخلي، حتى 
من الضروري فهم هذا الطرح . موسم االنتخابات التشريعية وهي دون الجهوزية واالستعداد الالزمينبوغتت ب

على إنه نذير لفتح باالنتباه إلى التداعيات السلبية لما يعتمل في جوفها من ظواهر على مكانتها بين القوى 
تحاويون إلى أن سيرتهم النضالية وعليه، ال ينبغي أن يطمئن الف. الفلسطينية، بل وربما على مصيرها برمته

ونحو ذلك من فضائلهم، مبررات خالدة وكافية لدحر .  وموقعهم التاريخي وكبر حجمهم وشرعيتهم الثورية 
إن توالي المستجدات وتراكم المتغيرات داخل الحركة ومن حولها في . منافسيهم في صلب النظام الفلسطيني
 قد تؤدي إلى النيل منها وصوالً إلى احتمال تشظيها بقوة وإزاحتها من سدة البيئات المحلية واإلقليمية والدولية،

  .  القيادة والحكم
ففي الهند ذهبت رياح . شيء من ذلك حدث بالفعل بالنسبة لقوى وأحزاب طليعية في غير المثل الفلسطيني

  .  حزب المؤتمر وبات معرضاً في كل دورة انتخابية لشغل مقاعد المعارضة
نفس يعيش حزب الوفد في الساحة السياسية المصرية، وهو الذي تزعمها بأغلبية ظاهرة إبان زمن وبشق األ

سيد الحياة السياسية ) األب الشرعي لحزب العمل(ولماذا نبتعد ألم يكن حزب الماباي . الكفاح الوطني لالستقالل
  .   موقع محترم في المعارضة ؟والنظام في إسرائيل لثالثة عقود، فيما هو يكابد راهناً لالحتفاظ بمجرد

كأن استلهام السوابق وسنن قيام األحزاب وقوتها وقعودها وضعفها وأفولها، يفرض على فتح التأمل جدياً في 
وأول شروط هذه المراجعة الحكيمة االعتراف بوجود نواقص الحركة وعيوبها على صعد الفكر . حالها ومآلها

  .  ات الداخلية والخارجيةوالحركة والتنظيم والتجنيد والممارس
10/1/2006البيان   
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    اإلسرائيلي وأزمة القيادة-مسار السالم الفلسطيني  .31
هيلينا كوبان       

خالل العشرة أيام الماضية، هزت أزمتا قيادة شديدتان المجتمعين اإلسرائيلي والفلسطيني وعرضتا الوضع 
ففي إسرائيل أدت الجلطة الدماغية التي . الخطر الشديدالمتوتر على الدوام في األراضي المقدسة إلى حالة من 

أصابت رئيس الوزراء آرييل شارون، إلى جعله غير قادر على القيام بمهام منصبه، وأدت إلى انتقال زمام 
ولكن مع استمرار غياب شخصية شارون · ''إيهود أولمرت''القيادة إلى يد القائم بأعمال رئيس الوزراء 

ضه لعجز خطير في قدراته، فإن التوقعات األطول مدى للمشروع المثير وإن كان ال يزال المهيمنة، بعد تعر
 ·أحاديا الذي كان يتبعه شارون تجاه الفلسطينيين، قد أصبحت محاطة بالشكوك

في نفس الوقت، وفيما يتعلق بالفلسطينيين، وجدنا أن منظمة فتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس قد عانت 
 والوضع في المنظمة يبدو مرشحا 2006ه تام لالنضباط الداخلي في األيام األولى من عام من تداع شب

وهذه االنتخابات . لالنفجار في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في الخامس والعشرين من يناير الحالي
 إقامة االنتخابات أو عدم -لحالتان وا· التي تأجلت مرة قد تتم إقامتها في الموعد المقرر أو قد ال تقام بالمرة

 تشكالن تحديا جسيما لقدرة السيد محمود عباس على استرداد زمام السلطة في المجتمع الفلسطيني، -إقامتها
وقدرته على االستمرار في متابعة عملية السالم مع اإلسرائيليين بنفس الطريقة التي قام بها بذلك، منذ انتخابه 

  ·رئيسا قبل عام تقريبا
وفي داخل فتح، يواجه عباس تحديا كبيرا من الناشطين األحدث عمرا الذين يشعرون بالغضب الشديد بسبب 

 ومن قبله -إقصائهم من عملية اتخاذ القرار، والذين يوجهون انتقادات شديدة للسياسات التي يتبعها عباس 
  ·للسياسات التي كان يتبعها ياسر عرفات

 وطنية عرف عنها أنها قد تفادت -ي من منظمة حماس وهي حركة دينية ولكن التحدي األكبر لعباس يأت
وحتى اآلن رفضت . االنخراط في حاالت الفساد الصارخ وسوء اإلدارة التي انخرطت فيها فتح وحلفاؤها

 1996في عام ،. حماس االنضمام إلى فتح في منح االعتراف إلسرائيل، وهذا موقف قد يتغير أو قد ال يتغير
أما في هذا العام فإن قادتها . اس المشاركة في االنتخابات التشريعية التي أقيمت في ذلك العامرفضت حم

يعلنون التزامهم باالشتراك في االنتخابات لدفن إرث أوسلو، كما يطرحون جانبا شعاراتهم الداعية للكفاح 
ل اإلسرائيلي للضفة الغربية، المسلح، مركزين على الحاجة إلى محاربة الفساد الفلسطيني، ومواجهة االحتال

 ومن الموضوعات محل النزاع الشديد في هذه االنتخابات ما إذا ·دون أن يذكروا بشكل محدد كيف سيتم ذلك
 ألف فلسطيني المقيمين في القدس الشرقية المحتلة من اإلسرائيليين، بالمشاركة في تلك 170كان سيسمح للـ
الخارجية األميركية كوندوليزا رايس قالت إنه يجب أن يسمح لهم وعلى رغم أن وزيرة . االنتخابات أم ال

بالمشاركة إال أن الشروط التي ستتم بها هذه المشاركة تعتبر في الحقيقة هي التحدي األصعب الذي سيواجهه 
وفيما بعد ذلك، يواجه . في األيام األولى لعمله كقائم بأعمال رئيس الوزراء اإلسرائيلي'' أولمرت''السيد 

أيضا معركته االنتخابية الشاقة في االنتخابات الوطنية اإلسرائيلية المقرر عقدها في الثامن والعشرين '' أولمرت''
في ' كاديما'وفي غيبة شخصية شارون الكاريزمية والقوية، فإن احتماالت نجاح حزب. من مارس القادم

ة كبيرة من اإلسرائيليين الخطوة التي ففي الصيف الماضي أيدت غالبي. انتخابات مارس القادم غير مؤكدة
اتخذها شارون بسحب القوات والمستوطنين اإلسرائيليين من غزة، ولكن ليس من المتيقن كيف سيكون شكل 
وحجم الدعم الذي سيمنحه اإلسرائيليون لالنسحابات اإلضافية واألهم في الضفة الغربية بما في ذلك القدس 

لسطينيين كي يتسنى لهم إقامة دولة مستقلة وقادرة على الحياة جنبا إلى الشرقية، والتي ستكون ضرورية للف
 ومع معاناة كل من المجتمع اإلسرائيلي والفلسطيني من هذه األزمات السياسية العميقة، فإن ·جنب مع إسرائيل

 هناك احتماال جديا الندالع العنف مجددا وتصاعده بسرعة، في الوقت الذي تواصل فيه أميركا دورها
وحتى اآلن يمكن القول إن إسرائيل والواليات المتحدة قد تصرفتا . باعتبارها الداعم الخارجي الرئيس إلسرائيل
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ولكن نظرا .  أعمال العنف التصاعدي-أو استباق-بشكل معقول، حيث عملتا على الحيلولة دون اندالع 
اليات المتحدة ستحتاج أيضا إلى لخطورة الوضع في المنطقة الذي أصبح على شفا كارثة محتملة، فإن الو
 الفلسطينية التي توقفت طويال، -العمل بسرعة من أجل زرع بذور أمل جديد في ساحة المفاوضات اإلسرائيلية

كما أن قيامهما وعلى نحو عاجل، بمطالبة مجلس األمن الدولي بالتوسط من أجل تحقيق السالم اإلسرائيلي 
ت إيجابية في الفكر والممارسة السياسية في السنوات األخيرة، ولكن لقد مر شارون بعدة تحوال. الفلسطيني

الحاجة إلى حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني تعتبر ملحة جدا نظرا ألن الصراع ال يستطيع أن ينتظر 
حتى يشفى شارون من مرضه، كما أن هذا الصراع يجب أن يتجاوز النهج األحادي المحض الذي التزم به 

   .دائما في دبلوماسيتهالرجل 
13/1/2006االتحاد االماراتية   

  
  ?االنتخاباتلماذا تخاف فتح من  .32

 عبد الرحمن الراشد
باءت محاوالت منع االنتخابات النيابية الفلسطينية او تأجيلها بالفشل رغم الخطف والمداهمات والتهديدات 

فلسطينية بزعامة رئيس الحكومة نفسه، لكن لماذا فعلت ذلك الرؤوس الكبيرة في السلطة ال. والتبريرات
ودعمتها جماعات فتحاوية حملت السالح في وضح النهار وهددت بأكثر من ذلك ان جرت االنتخابات في 

  .موعدها
يعلمون جيدا ان حركة حماس ستكون الكاسب األكبر عند . السر في منع االنتخابات هو الخوف من الهزيمة

خرج علينا رئيس الوزراء أحمد قريع يعلن موقفا اخالقيا جديدا انه ال تجوز لهذا . اللجوء الى استفتاء الناس
اي وفقا لرؤيته فانه واسرائيل معا سيحولون دون . االنتخابات طالما ان اسرائيل تمنع المقدسيين من التصويت

لشعب أي ان قريع يمنح بهذا الشرط االسرائيليين فرصة منع ا. فوز حماس من خالل حجة الصوت المقدسي
ولسوء حظ المعارضون وافقت اسرائيل على السماح المشروط للمقدسيين . الفلسطيني من االستفتاء الموعود

  .بالتصويت وبالتالي حتى هذا العذر سقط وباتت االنتخابات مؤكدة في موعدها
 وال عالقة لها الحجة تبرير لالحتفاظ بالحكم. حجة بليدة لتحقيق هدف غير نبيل، منع االنتخاب تفاديا للهزيمة

وينطبق السبب أيضا على المنشقين الفتحاوييين الذين ارعبتهم . بالهدف الوطني المعلن تحرير الصوت المقدسي
ياله . فكرة الخسارة، وان حماس ستشاركهم السلطة لهذا اطلقوا صيحتهم التحذيرية انه ال انتخابات مع االحتالل

طرح تؤيده اسرائيل التي تقول . خاب ألن هناك احتالال اسرائيليامن عذر سقيم ان يمنع الفلسطينيون من االنت
  . ان االنتخابات مضرة بالسالم ألن حماس ستكسب

ليس من قبيل المبالغة عندما نقول ان الرئيس ابومازن يحتاج الى االنتخابات بقدر ما يرفضها رئيس وزرائه، 
ابومازن بانتخابات قد . لطيران في سماء االنتخاباتوبقدر ما يحاول تعطيلها صقور فتح المنتوفة العاجزة عن ا

تجيء بحماس وتبعد الرفاق ستوسع خيمة العمل السياسي الفلسطيني وستكون كبرى المنظمات المعارضة، أي 
  .حماس، طرف في أي سالم مستقبلي بمفاوضاته وتنازالته وهدنته وحربه

محصلة األخيرة تصب في صالح السلم األهلي ويمكن ان ننظر الى دخول حماس بايجابياته وسلبياته، فال
فايجابيات حماس . الفلسطيني المهدد اليوم بالتفكك، والذي اصبح عالجه اولوية تسبق تحرير االرض المحتلة

كشريكة انها ستجعلها حكومة كل الفلسطينيين، وستمنح المواطن الفلسطيني عينا اضافية على الممارسات 
أيضا ستكون وعاء تصهر . لتي ظلت محل الطعن واالنتقاص من قبل خصومهااالدارية والمالية للحكومة ا

اما سلبيات المشاركة فمرهونة بضعف او قوة الرئيس ابومازن في . حماس فتكون أكثر واقعية ومسؤولة أيضا
فان ظهر ضعيفا ستتوقف السلطة عن مشروعها السلمي، او قد تتخذها . امالء سياسته وادارته للحكومة

وهذه احتماالت .  عذرا جديدا لتعطيل المفاوضات التي يفترض ان تقود الى قيام دولة فلسطينية مستقلةاسرائيل
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مستبعدة ألن دخول حماس يعني رغبتها في المشاركة ال المقاطعة، وسكوت اسرائيل على ذلك يعني استسالمها 
  .  مل معهواالعتراف بأن حماس من فصيل متمرد الى شريك في الحكم ال فكاك من التعا

11/1/2006الشرق األوسط   
  

  غير صحيح أن عالما بال شارون أفضل .33
صالح القالب   

االهتمام العربي غير المسبوق بمرض رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون يدل على النضج السياسي 
غدت وعلى استيعاب معادالت الصراع في الشرق األوسط، فاسرائيل بعد اكثر من نصف قرن من انشائها 

جزءا من هذه المنطقة تؤثر فيها وتتأثر بها ان سلبا وان ايجابا وهذا يشمل السياسة واالقتصاد والصحة واالمن 
  .والبيئة والمزاج العام والثقافة والعلوم وكل شيء

كان الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، يعتبر ان سبب العنف االهوج الذي مارسه شارون، وبخاصة بعد 
ضة االخيرة وبعد ان اصبح رئيسا لوزراء اسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني يعود في جانب كبير منه الى االنتفا

اسباب ذاتية وشخصية وأبو عمار كانت لديه قناعة ال يقبل النقاش فيها بأنه هزم هذا الرجل، الذي كان يومها 
 االسرائيلي الشهير لنحو نصف  بعد ذلك الغزو1982وزيرا لدفاع بالده، هزيمة منكرة في لبنان في عام 

  .االراضي اللبنانية
والحقيقة ان مع ياسر عرفات بعض الحق، أو الكثير من الحق، ليصل الى هذا االعتقاد فالمقاومة الفلسطينية، 
التي كان وصفها وزير الدفاع االسرائيلي االسبق موشيه دايان بأنها تشبه بيضة في يده يستطيع سحقها متى 

ا اعجازيا لنحو ثالثة شهور كانت خاللها تحت حصار من كل الجهات وكانت النتيجة ان شاء صمدت صمود
منظمة التحرير التي جاء شارون الى لبنان لتدميرها بنيويا وسياسيا قد انطلقت انطالقة جديدة ادت الى اعتراف 

يدا لوجدوا انها جاءت الواليات المتحدة بها والى اتفاقيات اوسلو التي لو دقق ذوو الرؤوس الحامية بها ج
كشهادة وفاة معلنة للنظرية الصهيونية التي قامت على اساسها دولة اسرائيل والقائلة بـنفي النَّفْي ونفي 

  .االغيار
لقد قاد شارون الجيوش االسرائيلية الى بيروت، التي كانت المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو 

مة ودفن النزعة التحررية للشعب الفلسطيني الى االبد ولقد كان قد خطط لوضع عاقد العزم على دفن هذه المنظ
عرفات وزمالئه بعد القاء القبض عليهم في شباٍك تنقلها مروحيات الجيش االسرائيلي الى تل ابيب ليحاكموا 

م ودفن في هناك كمجرمي حرب كما حوكم االلماني آيخمان الذي اختُطف من احدى دول اميركا الالتينية وُأعد
اسرائيل بتهمة المشاركة في المجازر والمذابح التي تعرض لها اليهود إبان الحقبة النازية المرعبة في آخر عقد 

  .سنوات النصف االول من القرن الماضي
لكن هذا لم يحصل فالمقاومة الفلسطينية ومعها الحركة الوطنية اللبنانية ولواء من الجيش السوري، الذي كان قد 

 في بيروت، قاتلت وصمدت لنحو ثالثة شهور وعرفات ورفاقه لم يستسلموا ليؤخذوا بشباك الى تل أبيب بقي
ليحاكموا كما حوكم النازي آيخمان بل خرجوا وأيديهم مرفوعة بإشارات النصر وخرجت قواتهم كقوات 

ت ضغط الرأي العام منتصرة وبكل اسلحتها بينما عاد شارون الى اسرائيل وهو مكسور الخاطر ليحاكم تح
  .العالمي والرأي العام االسرائيلي على الدور القذر الذي لعبه في مذابح صبرا وشاتيال الشهيرة والمعروفة

وهكذا فربما شارون، وبخاصة بعد ان برز مجددا في الواجهة اليمينية االسرائيلية، بعد انتكاسة عملية السالم 
 جانب كبير مما فعله، ان قبل ان يصبح رئيسا للوزراء وان بعد وسقوط ايهود باراك وحزب العمل، انطلق في

ذلك، من منطلق شخصي ذاتي واراد ان يصفي حساباته القديمة مع عرفات لكن الحقيقة ان رئيس الوزراء 
االسرائيلي، الذي يصارع الموت اآلن في مستشفى هداسا الحداثة في عين كارم في الضاحية الغربية للقدس، 
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تصرف، منذ ان كان ضابطا صغيرا وحتى لحظة انفجار شرايين دماغه قبل ايام، على اساس تصرف وبقي ي
  .االخالص المطلق للثوابت الصهيونية ووفقا لمصلحة اسرائيل ومفهومه لطبيعة الصراع في هذه المنطقة

يش مع حزب ان اسم كاديما، الذي اعطاه شارون للحزب الجديد الذي شكله بعد ان استنفد كل امكانيات التعا
الليكود وعندما لم يعد قادرا على العيش مع بنيامين نتنياهو بين ذراعي هذا الحزب، هو ذات الشعار الذي بقي 

لقد كان امره المستمر لجنوده، منذ ان كان قائدا لوحدة .. يالزمه خالل كل سنوات تاريخه العسكري الطويل
  .تقدموا او الى االمام: ، هو1973عام  اكتوبرالقتل واالرهاب وحتى فتح ثغرة الدفرسوار خالل حرب 

والتقدم الذي قصده شارون عندما اسس كاديما، الذي اصبح ومنذ اللحظة التي ُأنشئ فيها اهم االحزاب 
االسرائيلية، هو مغادرة مواقع الليكود التي لم تعد تالئم تصوراته ومفاهيمه المستجدة لطبيعة الصراع في 

ورة قيام الدولة الفلسطينية واتخاذه الخطوة االولى على هذا الطريق باالنسحاب من المنطقة بعد اقناعه بضر
 338 و242غزة واستعداده لالنسحاب من الضفة الغربية وان ليس على اساس قراري مجلس االمن الدولي 

  .وخارطة الطريق وتطبيقا التفاقيات اوسلو
 وفي مقدمتهم الفلسطينيون، كل هذا االهتمام بمرض وبهذا فانه من الطبيعي بل من الضروري ان يهتم العرب،

شارون فالمسألة ليست مسألة رئيس وزراء دولة مفروضة على هذه المنطقة وموجودة في الشرق االوسط، كل 
انما مسألة برامج وسياسات ومسألة موازين القوى االسرائيلية الداخلية التي .. هذا الوجود، بحكم االمر الواقع

لرجل، حتى وهو اآلن على فراش الموت، الرقم الرئيسي فيها والتي ال يزال حزبه كاديما هو ال يزال هذا ا
  .الحزب الذي من الممكن ان يبرم الفلسطينيون معه اتفاقية السالم المعقولة وليس المنشودة

: والليكودجاء في برنامج كاديما الذي اعتُبرت مبادئه وافكاره نقطة الوسط بين افكار وسياسات حزبي العمل 
ان الهدف االعلى لحكومة برئاسة كاديما هو المحافظة على وجود دولة اسرائيل كوطن آمن للشعب اليهودي 

وهنا فانه واضح جدا ان هذا البرنامج، الذي هو برنامج شارون، قد اغفل الحق التاريخي .. في ارض اسرائيل
  !في ارض اسرائيل: واالرض الموعودة وانه لم يقل في كل ارض اسرائيل وانما قال

ان الحزب يرى ان التقدم بعملية السالم مع الفلسطينيين يشكل هدفا مركزيا ولذلك : وجاء في هذا البرنامج ايضا
فانه سيعمل على دفع هذه العملية بكل السبل وعبر كل القنوات الممكنة ومن اجل وضع أساسي لترسيم الحدود 

ان الحسم بين الرغبة في السماح لكل يهودي باالقامة في .. ء والسالمالدائمة لدولة اسرائيل والتوصل الى الهدو
جميع انحاء ارض اسرائيل وبين وجود دولة اسرائيل كوطن قومي لليهود يتطلب ضرورة التنازل عن جزء 

وان التنازل عن جزء من ارض اسرائيل ال يشكل تنازال عن االيديولوجية الصهيونية .. من ارض اسرائيل
قا لاليديولوجيا التي تهدف الى ضمان وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية في ارض وانما تطبي
  .اسرائيل

فهل يوجد كالم اوضح من هذا الكالم بالنسبة لتخلي شارون عن ثوابت الحركة الصهيونية المعروفة وبخاصة 
  !؟..بالنسبة لما يسمى ارض اسرائيل التاريخية

برنامج كاديما الذي هو زبدة قناعات شارون الجديد نص على ان المصلحة في ثم فاالوضح من هذا هو ان 
وجود دولة اسرائيل كدولة قومية ودينية تتطلب القبول بالمبدأ الذي فحواه ان انهاء الصراع يكون من خالل 

  !قيام دولتين قوميتين على اساس الواقع الديموغرافي الذي يضمن السالم واالمن لكلتا الدولتين
لذلك واستنادا الى هذا كله فانه من الضروري ان يهتم العرب كل هذا االهتمام بمرض شارون فالمسألة تتعلق و

برجل، جعلته االقدار آخر قادة اسرائيل التاريخيين، قد انقلب على كل قناعاته السابقة وبات اكثر واقعية حتى 
م يغير مواقفه السابقة ال بالنسبة لموضوع القدس من الذين يقفون على يساره وذلك رغم انه في برنامج كاديما ل

  .وال بالنسبة لمستقبل المستوطنات الكبرى وال بالنسبة لقضية عودة الالجئين الفلسطينيين
12/1/2006الشرق األوسط   
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  كاريكاتير .34
  

  
8/1/2006هآرتس   


