
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

     الصفحة
     :ةي الرئيسراخباأل

  3   واشنطن تضغط لمنع حماس من االنتخابات وإسرائيل ترّوج النهيار السلطة  .1
  3 االنتخابات الفلسطينية بين المخاوف االمنية وحق المشاركة .2

    
    :السلطة

  4  االسرى الفلسطينيون ودوافع الترشح لالنتخابات .3
  4   ترجح فوزاً محدوداً لحماس في االنتخابات الفلسطينيةالسلطة .4
  5   في االنتخاباتاستطالع للرأي يظهر تقدما كبيرا لحماس .5
  5  العمل جار الختيار ممثل للمنظمة في بيروت: زكيعباس  .6

    
    : المقاومة

  5  حماس ترفض التدخالت الخارجية في االنتخابات الفلسطينية .7
  5  حماس لن تعترف بحق إسرائيل في الوجود: الزهار .8
  6  مسؤولية االنفالت األمنيفتح تحّمل االحتالل  .9
  6  مقتل قائدها العسكري في الضفةعد سرايا القدس تتوعد إسرائيل ب .10
  6  اسرائيل من غزة ورد مدفعي اسرائيليىاطالق صواريخ عل .11

    
    :األرض، الشعب

  6   أجزاء من جسد مسنّةكالب االحتالل تنهش  .12
  6 المخيمات تحتج على تقليص خدمات األونروا .13
  7   فلسطينيا11ًاإلحتالل اإلسرائيلي يعتقل  .14

  
    :الكيان اإلسرائيلي

  7  أولمرت يلتقي بوش في مطلع شباط القادم .15
  7   الف فلسطيني في شمال الضفة عن محيطهم800االحتالل يعزل  .16

  249   العدد-  14/1/2006 :التاريخ



 

 2

  7 !بيرس يسعى إلى فرض اتفاق بدون تقسيم القدس خالل والية الحكومة القادمة .17
  8  شارون لم يستيقظ حتى اآلن : قلق شديد في هداسا .18
  8   الشرق االوسط قنبلة موقوتة اجتماعية واقتصادية:فركش .19
  8   شالوم يقدم استقالته وليفني تخلفه في وزارة الخارجية  .20
  8    ناطوري كارتا تطالب بحماية األقصى .21
  8   مستوطنات العشوائيةموفاز يجمد هدم ال .22
  9   اسرائيل قلقة من الحدود المصرية أكثر من االردنية والسورية  .23
  9    مقعداً في الكنيست 43استطالعان جديدان يمنحان كاديما  .24
  9  نتخابات الحزبمتمردو الليكود يحتلون مواقع متأخرة في ا .25
  9   قيادة الحزب ألقت بنا للكالب: متمردو ليكود .26
  9  كان الثاني وينسحب من الحزببوراز يخسر الم: شينوي انشقاق في .27
  10 نصف المهاجرين الروس الجدد ليسوا يهوداً .28
  10  اسرائيل تسامح روبرتسون .29
  10   الماعز االسرائيلي بدال من الكالب لكشف المتفجرات .30

    
    :اقتصاد

  10   استمرار الدعم الخارجي ضروري: فياض .31
   

    :عربي، إسالمي،دولي
  10  تبارات األمريكية لإلرهاب اإلسالميجدل حول اإلع .32
  12  إسرائيل ستبقى أقوى دولة في الشرق األوسط: واشنطن .33
  12   فوز حماس يمهد النخراطها في العمل السياسي: رئيس البرلمان النمساوي .34
  12    لدى االسرائيليين والفلسطينيين يعرقل السالمالحرس القديم: القذافي .35

    
    :حقيقاتت ومقاالت

  12  شاكر النابلسي . د... حسم المعركة بين عباس والحلف الثالثي .36
  14   ياسين معتوق...من يؤبن منظمة التحرير الفلسطينية؟ .37
  16  زئيف شيف...ثالث استراتيجيات ممكنة السرائيل في عهد اولمرت القادم .38
  17  باسكال بونيفاس...انفجار وشيك سيحدث تحوالً كبيراً على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي .39

    
  18  كاريكاتير

 
*** 

 
 
 
 



 

 3

  من االنتخابات وإسرائيل ترّوج النهيار السلطة  واشنطن تضغط لمنع حماس  .1
قضية مـشاركة  أن : فرح سميروعبدالقادر فارس عن مراسليها    ، والقدس، غزةمن   14/1/2006 عكاظ   ذكرت

فلسطينيي القدس الشرقية في االنتخابات التشريعية هيمنت على جولة المبعوثين األميركيين ديفيد وولش واليوت              
اسرائيل بازالة الحواجز   األخير  طالب   ,عباس محمود ففي لقائهما مع     الراضي الفلسطينية ابرامز في إسرائيل وا   

 ان الواليـات المتحـدة تعتبـر ان مـن حـق      , قال ولش  في حين . وضمان حرية تحرك المرشحين والناخبين    
فـضون   الى ان المجموعات واالفراد الـذين ير       , في الوقت نفسه   مشيرا. الفلسطينيين ان يصوتوا في كل مكان     

  .  في العملية السياسية في اشارة لحماساالتخلي عن االرهاب والعنف ينبغي اال يكون لهم مكان
 مصادر فلسطينية مطلعة ان ولش اعرب خالل لقائه عباس عن عدم            من 14/1/2006 النهار اللبنانية    وأضافت

ق في االنتخابات في القدس عـام       ونقل اليه ان ما طب    .  في الحملة االنتخابية   هرضى االدارة االميركية عن حياد    
رضى عن االداء االمني للـسلطة، وطلـب ان تبـذل           الالى عدم   أيضا  واشار  .  سيطبق في هذه االنتخابات    96

واشارت مصادر فلسطينية اخرى، الى ان ولش ذهب الى ابعد          . السلطة المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون      
 ان ال خطط لدى االدارة االميركية للتعامل مع وضع تكون فيه            امؤكد ,من ذلك، اذ ابدى تخوفاً من فوز حماس       

لمنطقـة لمعالجـة    ا بـوش    يتركحماس جزءاً من الحكومة الفلسطينية او اكثر من ذلك، وانه في حال كهذه قد               
 ينطـوي علـى     ذلك اعتبرت المصادر ان     حيث, احادية الجانب من اي حكومة اسرائيلية حتى لو كانت يمينية         

  . للفلسطينيينتهديد موارب 
حذرت من أن واشنطن ستعيد النظـر فـي          مصادر دبلوماسية اميركية  الى أن    14/1/2006 السفير   وأشارت

، إنه سيحظر على    اسم القنصلية االميركية في القدس     المتحدثة ب  حيث أكدت . المساعدة المالية التي تقدمها للسلطة    
  . ب حماس او اولئك المرتبطين بالحركةالدبلوماسيين االميركيين إجراء أي اتصال مباشر مع نوا

 بالتهديدات األميركية  استخفمشير الـمصري، أن :14/1/2006األيام الفلسطينية  في كتب عيسى سعد اهللاو
 ال هابوقف الـمساعدات عن السلطة والشعب الفلسطيني، في حال فوز حماس في االنتخابات، مشيراً إلى أن

الـمساعدات ضئيلة جداً، وال يمكنها أن تكون أداة هذه إن  قائال افوأض .تعني شيئاً للشعب الفلسطيني
  .الستفزاز إرادة الشعب الفلسطيني

انه من  , شاؤل موفازهقالالى ما  :غزةمن  14/1/2006 االتحاد االماراتية مراسل عالء المشهراوي ونوه
فصائل الفلسطينية بعد يوم ستتم مطالبة ابو مازن بعرض خطة مفصلة مع جدول زمني محدد لنزع اسلحة ال

 ان موفاز قال خالل اجتماعه مع المبعوثين ,وافادت وسائل االعالم االسرائيلية واحد من االنتخابات الفلسطينية 
وادعى ان اسرائيل ستسمح باجراء . لعدم نزع اسلحة الفصائل ان الذرائع انتهت من جانب السلطة ,االميركيين

 بمكانة قوية الحركة وتابع انه اذا فازت .س أيضا لكن من دون مشاركة حماسخابات بشكل سليم وفي القداالنت
 طالما بقيت  مكان ألية محادثات بين إسرائيل والفلسطينيينفي البرلمان وطالبت باالنضمام للحكومة فإنه ال

  .منظمة إرهابية
ـ    ما قاله    :14/1/2006 القدس العربي     مراسل وليد عوض  ونقل ريكيين انـه فـي هـذه       موفاز للمبعوثين االم

 بـزعم محـاوالت     ,المرحلة لن يكون باالمكان تطبيق الجزء المتعلق بالمعبر اآلمن بـين الـضفة والقطـاع              
  . الفلسطينيين نقل خبرات ومواد النتاج صواريخ قسام في الضفة الغربية

  
  االنتخابات الفلسطينية بين المخاوف االمنية وحق المشاركة .2

 هاتـسود  الـساحة الفلـسطينية   أن  : وليد عوض من رام اهللا    عن مراسلها    14/1/2006 القدس العربي    نشرت
وقـد حـذرت بعـض       .مخاوف من انفجار االوضاع الداخلية الفلسطينية يوم اجراء االنتخابات التـشريعية          ال

المجموعات المسلحة في اآلونة األخيرة من عرقلة العملية من خالل خطف المراقبين األجانـب مـا لـم يـتم                    
طالب القدوة أجهزة األمـن بمواجهـة مثـل هـذه            في حين    .ة لمطالبها بتوفير وظائف عمل الفرادها     االستجاب
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الظواهر، مؤكدا علي ضرورة التصدي لما أسماه ظاهرة التكسب بالسالح ، كما طالب الناخبين بالمشاركة في                
، المقدسـيين رسمي من مـشاركة   موقفها ال ,من المقرر أن تعلن إسرائيل األحد     يشار إلى أنه     .العملية االنتخابية 

 قائـد   أبدى ومن جهته  .وسط شكوك حول السماح لمرشحي حماس بتنفيذ دعايتهم االنتخابية في المدينة المقدسة           
 علينا أن نحضر من اآلن بيانات الشجب لما سيجري يوم االنتخابـات إن              , تشاؤمه قائال  كتائب المقاومة الوطنية  

 قلق كبير تجاه ما قد يحـصل        ى بان األوضاع األمنية السائدة تبعث عل      كدامؤ, لم يعالج الوضع األمني الداخلي    
 أنه,  بالقول واعرب عن قلقه   .يوم االنتخابات إن لم يتم التحرك لفرض سيطرة أمنية تضمن سالمة سير العملية            

ـ  الإ ,رغم وجود إجماع وقرار سياسي حول إجراء االنتخابات في موعدها   و شعر أن الشارع الفلسطيني الزال ي
  .ئهااألوضاع السائدة، كما أن الناس ال يشعرون بحماسة قوية توحي بإجرا بالقلق نتيجة

د ناصر القدوة بوقف العملية يهدإلى ت: رام اهللا من 14/1/2006 االتحاد االماراتية  مراسلة تغريد سعادةولفتت
وقال إن القيادة  · القدس الشرقيةاالنتخابية في األراضي الفلسطينية إذا عمدت إسرائيل إلى عرقلة إجرائها في

إذا قامت إسرائيل بشكل غير ,  وأضاف. حتى لو حدث ذلك قبل االقتراع بيوم واحدهاالفلسطينية ستقوم بوقف
 ستكون هي المسؤولة الوحيدة عن انتهاك القانون الدولي وانتهاكات االتفاقات القائمة بين ,عرقلةالقانوني ب

انتقد موقف بعض الفصائل التي طالبت من ناحية اخرى و .لديمقراطية الفلسطينيةالجانبين وعن إحباط العملية ا
  .بإجراء االنتخابات في الضفة الغربية وغزة والعمل على إيجاد حلول خالقة لمشاركة المقدسيين

  
  االسرى الفلسطينيون ودوافع الترشح لالنتخابات .3

 ,هذه االنتخابات هي مشاركة األسرى فيها ترشيحا السمة األكثر وضوحا في إن :غزة مراسلها من اكرم اللوح
 حقهم بهدف قضية مشاركة األسرى في حين يبرز التساؤل إن كانت. ئهمإذ ال تخلو القوائم المشاركة من أسما

  مشاركة تعتبر أنهاالقوى المتنافسة تهدف من ورائها الحصول على مكاسب سياسية أمأن في المشاركة فقط أم 
 مسألة رمزية تهمفي هذا السياق اعتبر هشام عبد الرازق مشاركف .هم وتضحياتهمط لنضاالترمزية ومعنوية فق

التشريعي داخل السجون وقد انتخبوا من أجل سن القوانين ومراقبة  إنه من غير المعقول أن يكون أعضاء:قائال
عمل من أجل بقائها في على وجود رموز نضالية يجب التمسك بها وال مؤكدا في نفس الوقت ,السلطة التنفيذية
 داخل السجون نواب منوها إلى أن وجود ,تمكن من دفع قضية األسرى إلى المستوى الدوليلموقعها وذلك ل

اإلسرائيلية سيزيد من إحراج السلطة أكثر من إحراج إسرائيل ألن دولة االحتالل ال تعترف بهذه القضية وال 
ة أخرى رأى مرشحو حماس أن إسرائيل فشلت في تغييب من جه .تنظر إليها بنفس منظار المجتمع الدولي

األسرى عن ساحة العمل الوطني والجماهيري وفي دفع عجلة التنمية والتمسك بالثوابت الوطنية معللين ذلك 
شدد على أن مشاركة األسرى فقد جميل المجدالوي أما . بترشيح الحركة عدداً كبيراً من أسراها داخل السجون

وذلك للحاجة ألن يبقى الجسم الوطني متكاتفاً وفاعالً وحاضراً في كل الصعد والمناسبات، تتجاوز الرمزية 
  .ومؤكدا قدرة األسرى والمعتقلين على طرح القضايا التي يريدونها على المجلس التشريعي المقبل

  14/1/2006الحياة الجديدة 
  

   ترجح فوزاً محدوداً لحماس في االنتخابات  الفلسطينيةالسلطة .4
 أعلنت السلطة أن حماس من غير المحتمل أن تفوز بـأكثر مـن ثلـث األصـوات فـي      :زة ـ والوكاالت غ

 وتنبأ عفيف صافية بـأن فـتح والمرشـحين          . ولن تستطيع أن تشارك في ائتالف حاكم       ,االنتخابات التشريعية 
 ألمح إلى  في حين  . في المئة من األصوات ويحصلون على األغلبية       65المستقلين اآلخرين سيفوزون بأكثر من      

إن إسرائيل حسنت فرص حماس في االنتخابات بعدم سماحها بحرية المرور للفلسطينيين من غزة إلى الـضفة                 
وأضـاف أن الـسياسات      .وعدم إزالتها حواجز التفتيش وعدم إفراجها عن السجناء السياسيين كمـا وعـدت            

ان حماس ال يمكـن     ,  في الوقت نفسه أكد    .طينيةاإلسرائيلية كانت دوما تضعف التيار السائد على الساحة الفلس        
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رفض حماس إلقاء أسلحتها وإحجام محمود عباس عـن         حول   و .استبعادها إذا كان لالنتخابات إن تكون نزيهة      
 أصـبحت منـضبطة باإلحجـام عـن شـن هجمـات وان              الحركةقال انه يعتقد أن     , اتخاذ إجراءات صارمة  

  . فاإلسرائيليين هم الذين يستفزون إلى العن
  14/1/2006البيان 

  
   في االنتخاباتاستطالع للرأي يظهر تقدما كبيرا لحماس .5

أشارت أحدث أستطالعات الرأي إلى مكاسب جديدة حققتها حماس، لدى الناخبين، قبل  :رام اهللا، الضفة الغربية
 35حصل على ن فتح ستأوأوضح تحليل لنتائج استطالع قامت به جامعة بير زيت .  االنتخابات موعدأيام من

  . بالمائة لحماس31بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 
  12/1/2006سي ان ان 

  
  العمل جار الختيار ممثل للمنظمة في بيروت : زكيعباس  .6

، مشيرا الى ان العمل جـار        حاليا أكد عباس زكي، ان االنشغال باالنتخابات التشريعية تحول دون زيارته لبنان          
 في وقـت    ,وأشار الى بدء االجراءات والتحضيرات لمقر الممثلية      . التحرير في لبنان  على اختيار ممثل لمنظمة     

يجري حوار فلسطيني فلسطيني ليكون الممثل تجسيداً للحلم الفلـسطيني ويمثـل وعـي جميـع الفلـسطينيين                  
 النـاس فـي     واالستفادة من تجربة الماضي واالنتقال النوعي في العالقة الفلسطينية اللبنانية واالهتمام بحيـاة            

  .المخيمات
  14/1/2006السفير 

  
  حماس ترفض التدخالت الخارجية في االنتخابات الفلسطينية .7

حماس انتقدت امس تصريحات اولمرت أن : غزة ـ  عبدالقادر فارس عن مراسلها 14/1/2006 عكاظ نشرت
 واكـدت ان هـذه      . مشاركة الحركة في االنتخابات ستعرقل اي تقدم فـي عمليـة الـسالم             التي اعتبر فيها أن   

 لن تكون   الحركةوشدد مشير المصري ان مشاركة      . التصريحات تعتبر تدخال سافرا في االنتخابات الفلسطينية      
  .عقبة في طريق اي مصلحة للشعب الفلسطيني

حماس دانت التصريحات الـصادرة عـن كونـدوليزا         أن   :غزة والوكاالت  من   14/1/2006 البيان   وأضافت
 مـا   ,مشاركة فصائل المقاومة في االنتخابات التشريعية في إشارة واضحة إلى حماس           التي رفضت فيها     ,رايس

إننـا إذ   : وقال مصدر مسؤول في الحركـة     .  بحق إسرائيل في الوجود    االعترافلم تتخل عما أسمته بالعنف و     
انتهاكـا    تصريحات رايـس   نعتبرنجدد رفضنا للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية من أية جهة كانت فإننا             

  .فاضحا للسيادة الفلسطينية التي نحرص عليها، داعيا السلطة لرفض هذه التصريحات وإدانتها
  

  حماس لن تعترف بحق إسرائيل في الوجود: الزهار .8
قـال  و.  برفض االعتراف بإسرائيل حتى بعد فوزها في االنتخابات التشريعية          حماس تمسكت :غزة والوكاالت 

. زت حماس في االنتخابات، فسوف ترفض االعتراف بحق إسرائيل في الوجـود            لو فا  ىمحمود الزهار إنه حت   
وأضاف أن الحركة لن تعترف باالتفاقات بين السلطة وإسرائيل، بما في ذلك االتفاق االقتصادي الموقـع فـي                  

وأضـاف ان   . اتفاق باريس مصيبة للفلـسطينيين    ألن  , سنحاول تطوير تجارة مباشرة مع العالم     : قائال،  1994
  . ماس سترفض وضع سالحها، ولكنها ستؤيد إدراج كل الفصائل في جيش واحدح

  14/1/2006البيان 
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  فتح تحّمل االحتالل مسؤولية االنفالت األمني .9

حمل سمير الـمشهراوي، االحتالل اإلسرائيلي، والذين قاموا بمهاجمة وحرق مقار          : غزة ــ عيسى سعد اهللا    
  . مني، مشدداً على أن فتح غير مسؤولة عن هذه الظاهرة الخطيرةالسلطة، مسؤولية ظاهرة االنفالت األ

  14/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  مقتل قائدها العسكري في الضفةعد سرايا القدس تتوعد إسرائيل ب .10
اندلعت فجر اليوم بين رجال المقاومة وقوات  اشتباكات عنيفة أن 14/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم  ذكر

وأفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية مؤلفة من عشر آليات عسكرية  .لتي اقتحمت مخيم جنيناالحتالل ا
اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت نيران أسلحتها باتجاه المنازل، ثم توجهت تلك القوة إلى مخيم جنين حيث اندلعت 

  .اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة والقوة الغازية
 إسرائيل برد مزلزل على مقتـل   توعدت سرايا القدس إلى أن    :لندنمن   14/1/2006الشرق األوسط    وأشارت

  .وجاء الرد األولي بقصف مدينة عسقالن بصاروخين. اثنين من عسكرييها في جنين
  

 اطالق صواريخ علي اسرائيل من غزة ورد مدفعي اسرائيلي .11
 جرائم ىرد طبيعي علك أمسق ستة صواريخ  اطالىكتائب شهداء االقصتبنت :  القدس ـ اف ب ـ قنا

ها  مؤكدة أن,االحتالل المتواصلة من شمال غزة باتجاه اسرائيل انفجر اثنان منها داخل االراضي االسرائيلية
, سفر عن ضحايا او اضرارالصواريخ لم ت أن,  افاد ناطق باسم الجيش االسرائيليبينما ,أصابت أهدافها بدقة

 .عازلةرد الجيش بقصف مدفعي باتجاه المنطقة الو
  14/1/2006القدس العربي 

  
  كالب االحتالل تنهش أجزاء من جسد مسنّة  .12

أفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة كفر الديك قضاء سلفيت وشنّت حملة مـداهمات طالـت                  
ـ        فلسطينية مسنة ,تابع للقوة الصهيونية   كلب    خاللها عدداً من المنازل، هاجم    ا أدى    ونهش أجزاء من جسدها، م

  .إلى إصابتها بجروح وصفت بالمتوسطة
  14/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المخيمات تحتج على تقليص خدمات األونروا .13

تعتزم اللجان الشعبية التابعة لفصائل منظمة التحرير تنفيذ اعتصامات جماهيرية في جميع المخيمات الفلسطينية 
نروا في تقليص خدماتها وقرارها نقل التعاقد االستشفائي من صيدا في لبنان بعد غد احتجاجاً على سياسة االو
ووضعت اللجان أربعة عناوين عريضة إلثارتها مع مدير عام  .الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي

 حيث تخشى ان يكون التعاقد مقدمة لتحميل لبنان ,االونروا أولها قضية الصحة وقرار نقل التعاقد االستشفائي
 التجاوزات اإلدارية التي إضافة إلى .عالج الالجئين مقابل دفع مبالغ مالية من الدول المانحة مباشرةمسؤولية 

وما  .تحصل في عدد من أقسام األونروا وتحديداً في الشؤون االجتماعية لجهة تعيين موظفين غير فلسطينيين
ية اإلعاشة وما يتردد عن قرار وقض . وجود مخالفات في ملء الشواغرمنيجري في قسم التربية والتعليم 

 .اتخذته إدارة األونروا لتقليص تقديماتها وإلغاء توزيع بعض المواد التموينية في سياق تدريجي إللغائها
  14/1/2006البلد اللبنانية  
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  فلسطينياً 11اإلحتالل اإلسرائيلي يعتقل  .14
 فلسطينياً من حركة الجهاد في الضفة 11قالت مصادر إسرائيلية أن قوات اإلحتالل اعتقلت الليلة الماضية 
 !الغربية، في إطار حملة اإلعتقاالت اليومية التي تتواصل منذ شهور

  13/1/2006 48عرب 
  

 أولمرت يلتقي بوش في مطلع شباط القادم  .15
أكد جورج بوش على مواصلته تنفيذ الرؤية السياسية المشتركة بينه وبين شارون من أجل دفع المسيرة 

واصل إصراره على أن تثبت السلطة و. جاء في حديثه الهاتفي مع أولمرت كما, في المنطقةالسياسية 
ومن . الفلسطينية مقدرتها على مكافحة اإلرهاب وعلى ضرورة أن تغير حماس من سياستها تجاه إسرائيل
من و .جهته أكد أولمرت على ضرورة أن تقوم السلطة بخطوات ضد التنظيمات الفلسطينية ونزع أسلحتها

 حيث ستتركز, أفادت مصادر إسرائيلية أن أولمرت، سيسافر إلى واشنطن مطلع شباط القادم, ناحية أخرى
مناقشة عملية  على أساس , الفلسطيني بلورة الخطوات السياسية بعد إنتخابات المجلس التشريعيحول همحادثات

طرق مواجهة  في حين سيتم مناقشة  فتح فوز ملموس، فستتم ،حققت  في حالالتقدم في المسيرة السياسية
 .في حال فوز حماس المبنى السياسي الجديد للسلطة الفلسطينية

  13/1/2006 48عرب 
  

  الف فلسطيني في شمال الضفة عن محيطهم 800االحتالل يعزل  .16
اعترف الجيش اإلسرائيلي بأنه يقوم، منذ نحو شهر، بفصل شمال الضفة بشكل كبير عن باقي أجـزاء                 : القدس

 ألف فلسطيني يسكنون في نابلس وطولكرم وجنين من السفر إلى رام اهللا، ومنها إلـى                800لضفة، ومنع نحو    ا
 هامراسلوقال   .راً يتضمن هذه الترتيبات الجديدة    وأشارت هآرتس إلى أن الجيش لـم يصدر قرا        .جنوب الضفة 

اء، مشيرا الى ان التقدم في اعمال بنـاء         نه من الناحية الفعلية فان الجيش قسم الضفة الى ثالثة اجز          أ ,العسكري
وادعى ان عزل شمال الضفة يـأتي فـي         . الجدار في القدس الشرقية اسفر عن عزل وسط الضفة عن شمالها          

   .سياق المالحقات التي ينفذها الجيش والشاباك ضد نشطاء الجهاد في شمال الضفة
  14/1/2006األيام الفلسطينية 

  
 !ون تقسيم القدس خالل والية الحكومة القادمةبيرس يسعى إلى فرض اتفاق بد .17

وبرر انشقاقه عن  .ن انسحاب شارون من ليكود ليس أهم من االنسحاب من غزةأ ,صرح شمعون بيرس أمس
.  مع شارون وأولمرت على التوصل خالل فترة الحكم القادمة الى الحدود النهائية السرائيلباالتفاقالعمل 

 الشرق األوسط اليوم يقف على مفترق أن,  قائالوأضاف .اع مع الفلسطينيينوخلق وضعية تجلب نهاية للصر
 من ا مركزيا حزب أنوادعى. طرق، إما ان ينقلب إرهابي شيعي أو ينقلب الى شرق اوسط سليم ومتحضر

لقد استثمرنا الكثير من : وحول التصور االقتصادي قال .الممكن أن يؤدي في نهاية المطاف الى اتفاق سالم
من دونهما ال توجد اسرائيل، وال وقال  الجليل والنقب، لااهممشيرا إلى موال وأهملنا االستثمار في البيت، اال

أكّد أن اسرائيل سترفض الجلوس والتفاوض مع حماس في  في سياق آخرو .يمكن االستمرار في هذه الوضعية
سيكون هذا فاذا تغيرت حماس , وأضاف. ية اسرائيلال مشكلة فلسطينية واعتبر ذلك . في االنتخاباتهاحال نجاح
 .من دون تقسيمها هامن الممكن حل االشكالية حول: قالفحول القدس أما  .اعتبارا آخر
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  14/1/2006 48عرب 
  

  
  

 شارون لم يستيقظ حتى اآلن  : قلق شديد في هداسا .18
لشارون الذي لم يظهر أعربت مصادر طبية مطلّعة من مستشفى هداسا عن قلقها الشديد من الحالة الصحية 

 بأنها حرجة ته حالتووصف. كما أكدوا. عالمات استيقاظ رغم التوقف عن حقنه بالمواد المخدرة منذ أيام
 تهحالسيتم تقييم  االطباء انه قالو. مات جديدة تذكروصعبة لكنّها مستقرة وأن وضعه ال زال من دون اي عال

 . بعد نهاية االسبوع
  13/1/2006 48عرب 

  
  الشرق االوسط قنبلة موقوتة اجتماعية واقتصادية :شفرك .19

قال فركش ان هناك ثالثة تحديات استراتيجية تواجه اسرائيل وهـي االمـن واالقتـصاد               :  جمال جمال  ،القدس
 .والهوية، مشيراً الى أن هذه المرحلة هي االقل تهديداً و تحديا بالنسبة السرائيل من قبـل محيطهـا اإلقليمـي          

ثالثة مؤثرات يمكن ان تعمل على تغيير الوضع في المنطقة وهي سياسة الواليات المتحـدة               واضاف ان هناك    
ة، وأوضح انه يوجد في الشرق االوسط في السنة األخيـر          .والقوى الداخلية في الدول العربية والجهاد العالمي      

جـراءات الدمقرطـة    وتابع يقول يجب علينا أن نميز تمييـزا واضـحا بـين ا            . انتقال من التغيير الى التغير    
 لكنني أرى استعماال الجـراءات      ,والديمقراطية، وبحسب فهمي ما زلت ال أرى ديمقراطية في الشرق االوسط          

هذا ما فعلوه في لبنان، وهذا ما يفعلونه في مصر وفي الـسلطة             . الدمقرطة من اجل اإلفضاء الى تغيير عميق      
فـي  اهمها عدم وجود ائتالف عسكري ضد اسـرائيل،         وقال ان هناك عدة عوامل تتصل بالمنطقة         .الفلسطينية

 الشرق االوسط بانه قنبلة موقوتـة اجتماعيـة         اصفاو .3من القسام الى شهاب     التعاظم في تهديد السالح     مقابل  
  .واقتصادية

  14/1/2006الدستور 
  

  شالوم يقدم استقالته وليفني تخلفه في وزارة الخارجية   .20
ائيلية ان شالوم، قدم استقالته أمس بعدما كان ثالثة وزراء آخـرين مـن              ذكرت وسائل االعالم االسر    :وكاالت
  .وأضافت وسائل االعالم ان وزيرة العدل ستعين االحد وزيرة للخارجية . تقدموا باستقاالتهمالليكود

  14/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

    ناطوري كارتا تطالب بحماية األقصى .21
سم جماعة ناطوري كارتا أن الحكومة اإلسرائيلية تمارس سياسة تطهير أكد داود صالح، المتحدث اإلعالمي با

 مدينة عربية فلسطينية، وإن االحتالل اإلسرائيلي يسعى هاوقال إن. عرقية ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس
وطالب بتوفير قوة شرطة  .للسيطرة الكاملة عليها، ويعمل بشكل جنوني لوضع اليد على المسجد األقصى

ونوه بأن اليهودية الحقيقية تتعارض كلياً مع  .إسالمية في األقصى ومحيطه لحمايته من اعتداءات االحتالل
وأكد تمنياته بأن يبقى الشعب اليهودي ضيفاً في العالم اإلسالمي دون  .األفكار الصهيونية التي تمثلها إسرائيل
 .محاوالت منه للسيطرة على أي شعب

  14/1/2006االتحاد االماراتية 
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  موفاز يجمد هدم المستوطنات العشوائية  .22

قالت مصادر إسرائيلية أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية صادقت على تجميد تنفيذ أوامر            : غزة،  عبد القادر فارس  
بعد أن استجابت المحكمـة العليـا        ,بالقرب من عوفرا   مبان في البؤرة االستيطانية      9الهدم التي صدرت بشأن     

صـادق  , كما جاء أنه في المناقشات األسبوعية مع رؤساء األجهزة األمنية          .نين بمناقشة القضية  لطلب المستوط 
  .دم ثالث بؤر استيطانية في نابلسموفاز على ه

 14/1/2006عكاظ 
  

  اسرائيل قلقة من الحدود المصرية أكثر من االردنية والسورية   .23
اجتماع لها امس، من كميات الـسالح التـي تـم           حذرت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست في ختام          :القدس

تهريبها من سيناء الى االراضي الفلسطينية، معتبرة أنها تعكس نجاح الفصائل في وضع اطار عسكري السيما                
وهاجم شطاينتس السلطات المصرية واتهمها بالتقاعس في حماية الحـدود           .وأنها تكفي لتسليح فرقتين او ثالث     

 الى ساحة للعمليات التخريبية ضد      2005ولفتت اللجنة الى ان سيناء تحولت العام         .يينخالفاً للسوريين واالردن  
ورجحت ان تواصل حماس العمليات بعد االنتخابات التشريعية ولكن بـشكل           . اسرائيل على يد الجهاد العالمي    

  . اكثر ذكاء
  14/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  في الكنيست   مقعداً 43استطالعان جديدان يمنحان كاديما  .24

ال يزال كاديما يتقدم بشكل ملحوظ على كل االحزاب االخرى بحـسب اسـتطالعين للـرأي حـول                   :وكاالت
 مقعدا، فيمـا    43وتوقع المشاركون في االستطالعين ان ينال كاديما         .توجهات الناخبين االسرائيليين نشرا أمس    
عات مختلفة في االستطالعين بالنسبة الى تكتل       وجاءت التوق  . مقعدا 17توقعوا ان يحظى العمل برئاسة بيريتس       

ـ          16فاالستطالع الذي نشرته معاريف توقع      . الليكود  ه مقعدا، في حين ان استطالع يديعوت احرونوت لم يعط
. انه سيعود الى منصبه   % 12ان يعاود شارون نشاطه كرئيس للوزراء، فيما اعتبر         % 87واستبعد   .13سوى  

  .لعمير بيريتس% 15،3لنتنياهو و% 26،6اسة الوزراء في مقابل كمرشح لرئ% 45،7ونال اولمرت 
  14/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  متمردو الليكود يحتلون مواقع متأخرة في انتخابات الحزب .25

قالت مصادر إسرائيلية أن الوزراء والمتمردين في الليكود احتلوا المواقع المتأخرة في            : عزة،  عبد القادر فارس  
   .مهيدية للحزباالنتخابات الت

 14/1/2006عكاظ 
  

  قيادة الحزب ألقت بنا للكالب : متمردو ليكود .26
ليكود أمس إن قيادة الحزب قضت عليهم وألقت بهم للكـالب           القال متشددون يطلق عليهم لقب متمردي        :د ب أ  

  .ات الكنيستبعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم في االنتخابات الداخلية الختيار قائمة المرشحين النتخاب
  14/1/2006البيان 

  
 بوراز يخسر المكان الثاني وينسحب من الحزب : شينوي انشقاق في .27
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عن هزيمة ساحقة لقيادة الحزب القديمة بعدما فاز ممثل الجيل الشاب في  أسفرت االنتخابات الداخلية لشينوي
لمكان األول بفارق بسيط  باويذكر أن يوسيف لبيد، فاز. الحزب، رون ليفنطال على خصمه أبراهام بوراز

.  وأفاد مقربون من أبراهام بوراز بأنه سينشق عن الحزب مع أربعة من أعضاء الكنيست اآلخرين.وبصعوبة
  . رجحت مصادر أخرى انسحاب لبيد أيضافي حين 

  13/1/2006 48عرب 
  

 نصف المهاجرين الروس الجدد ليسوا يهوداً .28
 في المئة من اليهود الروس المهـاجرين إلـى إسـرائيل خـالل              55 ذكرت هآرتس أمس أن ما نسبته        :القدس

 524 ألفاً مثلهم، اعترف     16ضافت الصحيفة ان من بين أكثر من        وأ. الثالث الماضية لم يكونوا يهوداً    السنوات  
   .مهاجراً فقط أنهم مسيحيون

  14/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

 اسرائيل تسامح روبرتسون  .29
 مليون دوالر، بادر القس بات روبرتسون 50لحرمان من موقع تراثي مسيحي تبلغ قيمته بعد تهديد إسرائيلي با

  . مرض شارونحولباالعتذار عن تصريحاته السابقة 
  13/1/2006سي ان ان 

  
  الماعز االسرائيلي بدال من الكالب لكشف المتفجرات  .30

لمـاعز علـى الكـشف عـن        ذكر تقرير صحفي امس أن مدرب كالب إسرائيليا يـدرب ا          :  د ب أ   ،تل ابيب 
المتفجرات لحل مشكلة القوات االسرائيلية واالميركية في تفتيش المهاجمين في كل من االراضـي الفلـسطينية                

  .حل محل الكالب البوليسيةوالعراق لت
  14/1/2006الدستور 

  
  استمرار الدعم الخارجي ضروري : فياض .31

مساعدات المادية الخارجية، خصوصا ما يتعلق منهـا        ، إمكانية االستغناء عن ال    استبعد سالم فياض   :حامد جاد 
واعتبر أن ما يرفعه البعض من شعارات، تدعو إلى االعتماد على الذات، والتخلي عـن                .بدعم موازنة السلطة  

المساعدات الخارجية، يعد شعاراً رناناً، يفتقر إلى الموضوعية والمعرفة بالحالة المالية واالقتصادية التي يمـر               
ـ             . الفلسطيني وسلطته الوطنية   بها الشعب   95واوضح أن قيمة ما تجبيه السلطة من إيرادات شهرية تقـدر بـ

مليون دوالر، وهي القيمة ذاتها تقريباً التي تنفق لتغطية الرواتب واألجور لموظفي السلطة، بـشقيهم المـدني                 
ستيعاب عشرات اآلالف   وأكد ان السلطة، كي تتمكن من ا       . ألف موظف  136والعسكري، البالغ عددهم حوالي     

% 8من القادمين إلى سوق العمل الفلسطيني سنويا، فإن االقتصاد الوطني بحاجة لتحقيق نمـو ال يقـل عـن                    
  .سنوياً

  10/1/2006األيام الفلسطينية 
  

   حول اإلعتبارات األمريكية لإلرهاب اإلسالميجدل .32
من استمرار الدول الغربية في تجاهل مـا      حذر مسؤول سابق في االستخبارات البريطانية       : لندن، كميل الطويل  

سماه تيار اإلسالم النهضوي، مثل جماعة اإلخوان المسلمين المصرية وحماس وحزب اهللا، ألن ذلك سـيدفعه                
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وقال ألستر كروك الذي شارك سابقاً في اتصاالت سـرية        . إلى خانة تيار اإلسالم الثوري ممثالً بتتنظيم القاعدة       
ندما يتحدث عن القاعدة والمنظمات المرتبطة بها ألنه ال يمكـن وضـع هـذه               مع حماس أن الغرب مخطئ ع     

وتحدث عن نتائج لقاءات عقدها على مدى العام الفائت مع منظمات إسالمية تعتبرها             . الجماعات في سلة واحدة   
ع  مسؤولين سابقين مـن صـنا      2005وقال إن لقاءين أساسيين جمعا في بيروت في         . الواليات المتحدة إرهابية  

. القرار في الواليات المتحدة وأوروبا مع حماس وحزب اهللا واإلخوان المسلمين والجماعة اإلسالمية الباكستانية             
وأشار إلى هذه الجماعات لديها أجندات مختلفة، لكن هناك أشياء مشتركة بينها وهـي أنهـا جميعهـا تريـد                    

وهـذا، كمـا هـو      . وتغييراً في المجتمع  انتخابات، اصالحات، ضمانات دستورية، مشاركة شعبية في الحكم،         
ولفت إلى أن هذه الجماعات ال يتحدث إليها الغرب، على الرغم أنها            . واضحاً، ما يقول الغرب أنه يريده أيضاً      

كانت بعيـدة   وكشف أن لقاءات أخرى تلت لقائي بيروت لكنها         . من يحمل لواء اإلصالح والتغيير في مناطقها      
وتابع أن هدف اللقاءات أن نفهم فـي        . عن األضواء وشملت جماعات أخرى لم تشارك في اإلجتماعين األولين         

. شكل أوضح ماذا تريد هذه الجماعات، وأن نترجم وجهات نظرها إلى صناع القرار في الحكومـات الغربيـة                 
في أن الغـرب ال يقـرأ فـي صـورة           وتحث عن الخالصات التي تكونت من كل تلك اللقاءات وحدد أبرزها            

وتابع أن الغرب يعتبـر     . صحيحة ما يواجهه في العالم العربي واإلسالمي، وأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة            
نفسه في صراع مع اإلسالم الراديكالي الذي تحدده الواليات المتحدة في عبارات غامضة ال معنى لها من قبيل                  

لكنه أضـاف أن    .  التي تعتمد العنف مثل اإلخوان وربما حزب التحرير        القاعدة، حماس، حزب اهللا، والمنظمات    
الصراع ليس بين الغرب واإلسالم، فالصراع الحقيقي هو الذي يجري بين اإلسالم النهضوي مثـل اإلخـوان                 
المسلمين وحماس وحزب اهللا وجماعات أخرى يعتبرون أن الغرب في النهاية سيقول أنه من غيـر المـسموح                  

ديكور غيـر قـادر     : لتكون النهاية مثل اإلخوان المسلمين في األردن      , يرات الحقيقية في مجتمعاتكم   اجراء التغي 
وتابع أن أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن عليهم أخذ المواجهة إلـى            . على تحقيق التغيير على حسب تصورهم     

, ع أنه إذا لم يسمح للنهضويين     وتاب. نهايتها للوصول إلى غاياتهم من خالل احراق النظام واعادة بنائه من جديد           
بالسير في طريق اإلنتخابات لتحقبق األهداف التي يسعون إلى تحقيقها، فإن تيارات مـن المؤيـديين الـشباب                  

وقال أن هذه الجماعات تحـت      . سيلومون قباداتهم ويقولون لها أن الطريق التي سلكتموها كانت مضيعة للوقت          
وقـال  . دانها بل من الثوريين وتيار الشباب الذي يلتحـق بـالثوريين          ضغط ليس من الجماعات العلمانية في بل      

واعتبـر أن   . أمامهم خياران إما تحقيق نتائج، أو أنهم سيشعرون بأن عليهم االقتراب أكثر من موقع الثوريين              
. هناك أشخاصا قليلين في العالم العربي مؤيديون للغرب، ولكن الشارع مؤيد لجماعـات اإلسـالم النهـضوي                

وختم بأنه اذا   . تبر ان احداث العراق وأفغانستان تدفع الشارع االسالمي في اتجاه الثوريين وليس التجديديين            واع
لم نمنح النهضويين ساحة سياسية حقيقية لتحقيق إصالح من خالل النظام القائم، فال يجب ان نفاجأ إذا ذهبـت                   

. نها أن تحقق نتيجة مهمة في اإلنتخابات المقبلة       وقال أنه يعتبر أن حماس يمك     . هذه الجمعات في االتجاه اآلخر    
من جهته قـال المـدير الثـاني لمنتـدى          . وأنها ستعدل لهجتها إذا ما وصلت إلى مواقع المسؤولية في السلطة          

وقال أنه لـم    . الصراعات في الواليات المتحدة عن نجاح المنتدى في التحدث إلى حماس وحزب اهللا واإلخوان             
ع مسؤولين في اإلدارة واإلستخبارات األمريكية قبل عام للتحدث عن حوار مع حـزب              يكن يتخيل أن يجلس م    

اهللا وحماس واإلخوان، وأضاف أن شيئاً ما تغير في نهاية العام الماضي على صعيد ضـرورة الحـوار مـع                    
 الـسياسية  ونتيجة ذلك أن الديناميـة . الذي تغيير هو أننا فشلنا في العراق: وتابع. حماس وحزب اهللا واإلخوان  

وبات من الواضح بين األميريكيين هو أن استراتيجية جديدة يجب اتباعها في الشرق             . للواليات المتحدة تغيرت  
ماذا , وتابع أن حماس ستفوز على األرجح، بغالبية في برلمان السلطة تسمح لها بتولي الحكم، وتساءل              . األوسط

ال أعتقد أن هناك قراراً فـي       : لتحث إليها؟ وأردف قائالً   ستفعل الواليات المتحدة ازاء ذلك؟ هل ستظل ترفض ا        
والحظ أن اإلسالم السياسي عدل تعابيره على مـر         . اإلدارة األمريكية في شأن ماذا سيحصل إذا فازت حماس        

نالحظ ذلك خصوصاً في الضفة الغربية وغزة حيث أن حزب فتح الـذي شـجعته الواليـات              : السنوات، وقال 
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ـُنظر إليه حالياً في أعين الناخبين الفلسطينيين بصفته حزباً فاسداً، فـي حـين أن                المتحدة على مدى سن    وات، ي
وقال انه يعتقد أن حماس ستتخلى في نهاية المطاف عن التعهد           . الحزب اإلصالحي في الضفة وغزة هو حماس      

  .بإزالة إسرائيل من الوجود في ميثاقها
  14/1/2006الحياة 

  
  

  قوى دولة في الشرق األوسطإسرائيل ستبقى أ: واشنطن .33
أبلغت االدارة األميركية اسرائيل انها لن تتراجع عن موقفها االستراتيجي ازاء مكانة اسـرائيل فـي الـشرق                  

  .ااألوسط وستبقيها متفوقة على الدول العربية مجتمعة عسكري
  14/1/2006الشرق األوسط 

  
  مل السياسي فوز حماس يمهد النخراطها في الع: رئيس البرلمان النمساوي .34

أكد رئيس البرلمان االتحادي النمساوي بأن عملية التسوية السلمية في الشرق االوسط مـا              :  حسين عون ،  فيينا
وأن الحل الشامل للقضية الفلسطينية ينبغي أن يتم على أساس المبادئ واألحكام الواردة في خارطة               , تزال قائمة 
, في اعتقـادي , إسرائيل والمناطق الفلسطينية قالاألوضاع في ورداً على سؤال حول تقييمه لمستقبل     . الطريق

ولكنـه  , أن المرض الذي تعرض له شارون فاجأ مختلف األوساط السياسية والحزبية داخل إسرائيل وخارجها             
أما فيما يتعلق باالنتخابات    .  بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية    حدث يؤكد على ضرورة إحراز المزيد من التقدم       

أكد أن االتصاالت بين كبار المسؤولين فـي الجـانبين          , وفي هذا السياق   .  في إسرائيل فهي شأن داخلي     العامة
وأعرب عن اعتقاده القوي بـأن      . الفلسطيني واإلسرائيلي لم تنقطع حتى في أصعب الظروف األمنية والسياسية         
ورداً على سؤال حول تقييمـه       .يكال الجانبين سيتوصالن في نهاية المطاف إلى صيغة للسالم والتعايش السلم          

إن هذا يعتمد بشكل أساسـي علـى عـدة          , قال, لمستقبل التسوية في حال فوز حماس في االنتخابات البرلمانية        
ولكنه أعرب عن اعتقاده بأنه حتى ولـو        ،  ألنها ستحدد آفاق المرحلة المقبلة      , عوامل أبرزها نتائج االنتخابات   

قد يكون مقدمة النخراطها في العمل السياسي والديمقراطي شـأنها شـأن            و, فهو لن يضير شيئاً   , فازت حماس 
  . حركة فتح في المرحلة الراهنة

 14/1/2006عكاظ 
 

  الحرس القديم لدى االسرائيليين والفلسطينيين يعرقل السالم : القذافي .35
وقـال ان    .ة السالم صرح معمر القذافي ان الحرس القديم من الجانبين االسرائيلي والفلسطيني غير مفيد لعملي            

واضاف ان حل المشكلة ال يـتم اال فـي اطـار دولـة واحـدة                 .غيابهم افضل لحل القضية او التخلص منهم      
  . على الشباب الجديد من الجانبين الذي ال يؤيد العنصرية والحربمعوال .ديموقراطية

  14/1/2006الدستور 
  

  حسم المعركة بين عباس والحلف الثالثي .36
شاكر النابلسي. د  

وعلـيهم ان يرحلـوا سـريعا       , لم يعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس وطاقمه مكان في السلطة الفلـسطينية           
التي يحاولون تأجيلهـا بـشتى الطـرق        , وقبل ان يرحلوا عبر هزيمتهم باالنتخابات التشريعية القادمة       , بشرفهم

بعد ان دخل علـى الحلبـة الفلـسطينية         , وقبل ان يرحلوا بقوة السالح واراقة الدماء      . تحاشيا للهزيمة المنتظرة  
  . القوي) فلسان(الحلف الثالثي 
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والـذي  ) فلسان( ايران   - سورية   -فمن الواضح ان الحلف غير المعلن المكون من المثلث الفلسطيني المسلح            
هو الذي يحكـم    , وهذا الحلف . هو اقوى بكثير من دولة محمود عباس الهشة       , ظهيرا له وسندا  " حزب اهللا "يقف  

, واعترفنا ام انكرنـا   , سواء رضينا ام ابينا   , ما تبقى من اشالء فلسطين في غزة والضفة الغربية        , االن وواقعيا 
ولهذا دعونا محمود عباس في االسبوع الماضي الى االستقالة ورمي كرة النار الفلسطينية الملتهبة في حـضن                 

  ! لسطينية المنشودةفلعلها تتحول الى كرة سحرية تقيم الدولة الف, الحلف الثالثي
, ولعل هذا الحلف الثالثي يتمكن من اقامة الدولة الفلسطينية المنشودة بجهود سورية العروبية القومية النـضالية               

وبالبندقية الفلسطينية العثمانية التي    , خاصة بعد وصول احمدي نجاد الى الحكم      , وبباليين ايران من البترودوالر   
 في المئة من 50بل اضاعت اكثر من  , رداد شبر واحد من االرض الفلسطينية      الى االن است   1965لم تحقق منذ    

وبتنظيرات عزمي بشارة ومعـن     , 1967هذه االرض التي كانت تحت االحتالل االردني والمصري حتى عام           
وغيرهم من المناصرين والمتحالفين مع     , بشور وخير الدين حسيب البعثية وحماسيات فاروق القدومي الفتحاوية        

" شـبعا "وكيـف احالهـا الـى       , "المحررة"وقد رأينا اخيرا ماذا فعل هذا الحلف بغزة         . حلف الثالثي المقدس  ال
لكي يبرهن للعالم بان الشعب الفلسطيني عاجز وقاصر عن االستفادة باي شبر محـرر مـن ارض                 , فلسطينية
والمزيـد مـن    , د من الفوضـى   وان مزيدا من االنسحابات االسرائيلية من الضفة الغربية تعني المزي         . فلسطين

والمزيد من الفلتان االمنـي مـا دامـت الـسلطة           , اجتياح المؤسسات الحكومية من قبل مليشيات حلف فلسان       
. وفـرض االمـن فيهـا     , وغير قادرة على تجريدها من السالح     , الفلسطينية غير قادرة على ادارة غزة وحدها      

بانـه غيـر   , يراقب الوضع الفلسطيني االن بدقة متناهيـة وهكذا يثبت الشعب الفلسطيني للمجتمع الدولي الذي      
وغزة هي الشاهد   . ضمن منظومة المجتمع الدولي المسؤول    , وغير جدير ببناء الدولة العصرية    , جدير بالتحرير 

  .والشهادة والشهيدة
 عن وقـف    واعتبر الذين يتحدثون  . باالمس انتقد محمود عباس الفصائل التي اعلنت انتهاء التهدئة مع اسرائيل          

ال ادري : "واضاف عبـاس . مشيراً الى ان التهدئة لم تتحدد بزمن في اتفاق القاهرة         , التهدئة بأنهم مخطئون جدا   
لكن اعتقد ان من مصلحتنا ان تبقى حتـى         , رغم الخروقات االسرائيلية الكثيرة   , ما هو مبرر ان تنتهي التهدئة     

ورغم ان التهدئة العسكرية لم تكن قائمة اصال        ". ى مسارها وعودة االمور ال  , نتمكن من البناء واعادة االقتصاد    
يوجـه  , فان كالم عباس يشبه كالم مسؤول اوروبـي       , وما كان قائما ليس تهدئة عسكرية وانما تهدئة خواطر        

وليس الى المليشيات الفلسطينية الملتهبة القلـب       , ويقرأ التاريخ جيدا  , خطابه الى شعب اوروبي راٍق ومتحضر     
والمنفوخـة الجيـب    , قومجي التحرري السوري العاجز عن تحرير شبر واحد من ارضه المحتلـة           بالخطاب ال 

بان هذه المليشيات دينية    , فال احد يقول لي   , بالدوالرات االيرانية التي تزيدها ايمانا وتمسكا باقامة الدولة الدينية        
بـان  , وانا اقـول  . بمثل هذه الطرق  وال تصل الى غاياتها     , وتتبع الصراط المستقيم  , وتخشى اهللا , في معظمها 

ال تتورع عن الذهاب الى مدى اوسع من المـدى الميكـافيللي            , المليشيات واالحزاب الدينية في العالم العربي     
  . لتحقيق اهدافها

باالمس اوامرها الى فصائلها في رام اهللا النتخاب جانيت ميخائيـل الناشـطة الفلـسطينية               " حماس"ألم تصدر   
ونكاية " حماس"بفضل اصوات   , ونجحت جانيت , وقد تم ذلك  . انية اليسارية كرئيس لبلدية رام اهللا     المسيحية العلم 

  .  وطلبا للرضا االوروبي واليورو االوروبي, وبمحمود عباس" بفتح
يقف محمود عباس االن في مواجهة الحلف الثالثي فلسان والذي انضم اليه الفتحاوي العتيق فاروق القـدومي                 

وان فلسطين لن   , اي ان االنتحار مستمر   , معلنا من غزة ان االنتفاضة مستمرة     , وري التقليدي اخيرا  الحليف الس 
وبـدأ هـذا    .  دمشق - بغداد   -يحررها غير السالح الفلسطيني الذي بدأ يتدفق على غزة سالكا طريق طهران           

وهذا . وهو اختطاف المدنيين  , قفي العرا " القاعدة"السالح يساهم اكثر فاكثر في االنفالت االمني وبتبني جرائم          
وال , وال قلما واحدا  , التي ال تملك رصاصة واحدة    " فتح"الحلف اقوى الف مرة من محمود عباس وباقي اشالء          

فان المعركة بين عبـاس والحلـف الثالثـي         , وبالتالي, وتمشي على ارض فلسطين حافية القدمين     , فلسا أحمر 
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وهذا مـا سـتظهره نتيجـة       . حلف الثالثي والهزيمة لعباس وجنده    معركة محسومة منذ البداية وهي النصر لل      
حيث يملك الحلف الثالثي  كل مقومات النصر مـن          ,  يناير من هذا الشهر    25االنتخابات التشريعية القادمة في     

في حـين ال يملـك عبـاس        , المال والسالح والخطاب السياسي الواضح ودعم الشارع الفلسطيني الديني الفقير         
وعلى راسها الفساد المـالي     , بل هو يملك من اسباب الهزيمة اكثرها      . را واحدا من عناصر النصر    وفتحه عنص 
  .والفشل في المفاوضات مع اسرائيل, وحالة الفلتان االمني, واالداري

  ?هل ينتظر دخول معركة خاسرة بسيوف من خشب ?فماذا ينتظر عباس
وانه يفضل ان   . وانه ال يدخل معارك خاسرة    .  قرار وصاحب, لقد سبق وقلنا ان عباس سياسي عقالني وواقعي       

وهذا ما فعله عندما استقال بشجاعة الفرسان بعد ثالثـة اشـهر مـن تاليفـه                . يعتزل قبل ان يغامر او يتنازل     
  .2003الحكومة في عهد عرفات 
ق غير الرحيل   لم يب (تعليقا على مقالي السابق     , كتب الي مجموعة كبيرة من القراء      ?فهل يتنازل عباس ويرحل   

بان دعوتي عباس لالستقالة هي دعوة لعباس لترك الساحة الفلسطينية للفـصائل الدينيـة              , واجمعوا) يا عباس 
بانني ادعو عباس فعال الفساح المجـال للفـصائل الفلـسطينية الدينيـة             , وانا اعترف هنا  . الفلسطينية المسلحة 

لكـي  , والعالم من ورائها بشعاراتها الـسياسية الخياليـة       المسلحة لكي تتسلم الحكم الفلسطيني وتواجه اسرائيل        
وكمـا  , يكتشف الشارع الفلسطيني والرأي العام العربي قدرة هذه الفصائل على استرداد شبر واحد من فلسطين         

وال يمكن تجاوز الفصائل الفلسطينية المـسلحة       ". شرط التجاوز هو التحقيق   "قال الفيلسوف االلماني هيغل فان      
وهذا ما ينطبق على    ,  الرومانسية الخيالية والعاطفية اال اذا اتيحت لها فرصة الحكم وممارسة السلطة           وشعاراتها

  . كل الجماعات الدينية في العالم العربي
14/1/2006السياسة الكويتية   

  
  من يؤبن منظمة التحرير الفلسطينية؟ .37

ياسين معتوق   
ية بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني المعترف بها عربيا لقد وقّع اتفاق أوسلو باسم منظمة التحرير الفلسطين

ودوليا وقائدة نضاله، وقد انتجت اتفاقات أوسلو السلطة الفلسطينية المقيدة بنصوص هذه االتفاقات ومالحقها 
األمنية واالقتصادية، وهو ما ال يحقق الحدود الدنيا من حقوق شعبنا الوطنية التاريخية والثابتة في االستقالل 

 ..سيادة وبناء الدولة، بل هي محكومة بسقف واضحوال
حكم إداري ذاتي علي السكان فقط وليس علي السكان واألرض وظلت األرض رغم مرور ما يزيد علي اثني 
عشر عاما علي هذه االتفاقات أرضا محتلة، كما أن االتفاقات هذه ال تجيز وال تسمح بل تمنع تشكيل أي من 

وطنية خاصة في مجاالت الدفاع والتمثيل الخارجي، وإن كان غض الكيان مظاهر ومؤسسات السيادة ال
 .الصهيوني حتي اآلن النظر عن بعض المظاهر وهي بالتأكيد كمائن للمستقبل

واستنادا الي ذلك وحيث تفرض الحاجة الي استمرار استخدام اسم منظمة التحرير الفلسطينية جري االعالن 
ة الفلسطينية في تطبيق وتنفيذ اتفاقات أوسلو، وفي عملية التفاوض برمتها، هي مرجعية السلط. ف.ت.عن أن م

ولو لم يكن هذا االعالن ناتجا عن الحاجة الستدعي األمر دائما العمل علي حماية المنظمة وتمثيلها وتعزيز 
ام التعنت وحدتها واستقالليتها باعتبارها الرافعة التي تنهض بالقضية الوطنية، وبالسلطة الفلسطينية أم

الصهيوني وتعثر تطبيق االتفاقات، وتنصل الكيان الصهيوني من كل التزاماته اللهم الضغط فقط علي السلطة 
الفلسطينية ومحاوالت دفعها لما يسمي محاربة المقاومة وصوال الي حالة الفوضي الفلسطينية الداخلية، 

 السياسية والفكرية باعتباره هدفا صهيونيا تصفويا واالحتراب الداخلي الذي قاومه الفلسطينيون بمختلف اطيافهم
 .للقضية الفلسطينية
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من المعروف والمعلوم أن التحالف الصهيوني ـ األمريكي نجح بفرض المزيد من التنازالت علي الطرف 
الفلسطيني وخصوصا لجهة تهميش وتغييب منظمة التحرير الفلسطينية، وقد بدأت سياسة التنازالت هذه كما هو 

روف بإلزام القيادات والكوادر الفلسطينية بالعودة الي الداخل لتطبيق االتفاقات مما مكن الكيان الصهيوني مع
من وضع هذه القيادات في قبضة االجراءات األمنية الصهيوينة، وما رافق ذلك من تضييق علي الحركة والحد 

والكوادر في سجن كبير تتحكم بمداخله منها وبتنسيق مسبق، أي وباختصار وضع الكيان الصهيوني القيادات 
وبواباته، ورغم ذلك تواصلت االستجابة لضغوط الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية تجاه منظمة التحرير 
الفلسطينية بتذويبها في اطار السلطة الفلسطينية، فقد دمجت اللجنة التنفيذية في اطار اجتماعات مشتركة مع 

خري في اطار ما يطلق عليه اجتماعات قيادة المقاومة  ولم تعد تجتمع اللجنة مجلس الوزراء تارة وتارة أ
التنفيذية اجتماعات مستقلة كما جرت العادة، واستعيض عن المجلس الوطني الفلسطيني بالمجلس التشريعي بعد 

ركزي أن أدي آخر أدواره بإلغاء وشطب ما يقرب من ثلثي بنود ومواد الميثاق الوطني، وظل المجلس الم
مجرد ورقة لتمرير قرارات تحتاجها السلطة الفلسطينية، كما ابتلعت وزارات السلطة دوائر منظمة التحرير 
باستثناء الدائرة السياسية، ودائرة شؤون العائدين التي صار اسمها دائرة شؤون الالجئين المعطلة تماما، 

ها الكيان الصهيوني أداة لقمع المقاومة، وكما واستبدل جيش التحرير الوطني بالشرطة وأجهزة األمن التي أراد
ذكرنا آنفا توجه هذا المسلسل من التنازالت بالغاء بنود الميثاق الوطني ومواده، وال تندرج هذه التنازالت في 
خانة التكتيك السياسي في عملية التفاوض بل تصنف فقط بأنها تفريط مجاني بسبعة وثمانين بالمائة من أرض 

 .يخية، وما تبقي يتم التفاوض عليه منذ توقيع اتفاقات أوسلو وحتي اآلنفلسطين التار
يبقي السؤال القديم الجديد هو من فوض هذه القيادات لتقديم هذه التنازالت؟ وهل طرحت مثل هذه القضايا 

 الوطنية الكبيرة والخطيرة علي االستفتاء الشعبي؟
عن طريق مصادرة القرار الوطني دون االلتفات الي اإلرادة طبعا من المعلوم أن هذا لم يحصل قط، وإنما كان 

ونتيجة لما آلت اليه األوضاع الفلسطينية عموما، وأوضاع منظمة التحرير الفلسطينية  .الشعبية والوطنية
خاصة، جرت وتجري محاوالت تحت شعارات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية، 

ت تصطدم دائما بخطط اعتراضية لتعطيلها وافشالها من جهة والتقدم بمبادرات مشابهة تقوم ولكن هذه المحاوال
بجوهرها علي االلتزام بمسار التسوية والمفاوضات المرهونة باإلمالءات الصهيونية األمريكية، وبهذا باءت 

يق الوطني في المحاوالت التي اطلق عليها حوارات وطنية سواء ما جري ويجري منها عبر لجنة التنس
الداخل، أو ما جري منها في القاهرة حيث تحقق السلطة أهدافها المحدودة والمحددة بالهدنة أو التهدئة أو وقف 

 .اطالق النار، وتبقي قضايا الوحدة والتفعيل مجرد توابل تزين هذه اللقاءات ال أكثر
رها رد االعتبار لمنظمة التحرير بل شعا. ف.ت.فلو كانت هذه المحاوالت جادة لما كان شعارها تفعيل م

الفلسطينية بميثاقها الوطني وإعادة صياغة وهيكلة مؤسسات المنظمة ودوائرها، كالمجلس الوطني والمجلس 
 .المركزي واللجنة التنفيذية ومختلف الدوائر المتخصصة األخري

، وخاصة بعد رحيل إذ العكس هو الذي حصل ويحصل من قبل البعض المتنفذ بالقرار الوطني الفلسطيني
الزعيم ياسر عرفات مسموما بعد حصار طويل وجائر كأول ضحية لمشروع التسوية هذا، كما أنه بدال من 

 .مواصلة الطريق علي ما تبقي من الثوابت الوطنية التي دفع حياته ثمنا لها
ن، وكأن الراحل لقد رحل ياسر عرفات مغدورا، دون أن يعني رحيله لهؤالء الي أي منزلق وصلوا وينزلقو

المغدور ليس رمز القضية الوطنية، وليس رمز الشعب الفلسطيني ونضاله، وبدال من بذل الجهد الجاد في فتح 
تحقيق يوصل الي حقيقة الجناة مخططين وأدوات، استداروا نحو تقسيم الكعكة وتوزيع المسؤوليات للتناسب مع 

ءات االدارة األمريكية والكيان الصهيوني، وهذه متطلبات المرحلة وتطوراتها انسجاما مع رؤية وامال
االمالءات والرؤية تقوم الي جانب نظرية األمن السرائيل علي التخلص من بقايا دوائر ومكاتب منظمة 
التحرير الفلسطينية، وتسرح ما تبقي من الحرس القديم من المناضلين الذين الزالوا يرتبطون بالزمن الفلسطيني 
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ة والكفاح بعد أن أقعدوهم لسنوات طويلة عن العمل وصاروا علي رصيف االحداث الجميل زمن الثور
 .والتطورات

فكيف يفسر إذن تجاهل دور الدائرة السياسية الهام في الحياة السياسية الفلسطينية اقليميا ودوليا، واغتصاب 
تمثيل خارجي فلسطيني دورها ومهامها والذي ينذر بمخاطر الوصول الي الفخ الصهيوني المنتظر برفض أي 

ولنا مثل فيما فعل الجيش الصهيوني بقوات الشرطة الفلسطينية التي راهنت عليها كأداة . حسب اتفاقات أوسلو
قمع داخلية وكبديل عنه في تنفيذ عمليات البطش الداخلي، ولهذا غض الكيان الصهيوني الطرف عن التضخم 

وكيف يفسرتجميد دائرة شؤون الالجئين ووضعها في . وسلوالعددي المتجاوز لما هو متفق عليه في اتفاق أ
الثالجة، مما فتح الباب واسعا أمام ما يسمي منظمات غير حكومية مجهولة الهوية والتمويل للعمل بقضية 
الالجئين في المخيمات الفلسطينية، وكل أماكن الشتات وباتجاهات مشبوهة بحذف حق العودة عن كونه حقا 

 .دسافرديا وجماعيا مق
وتتواصل سياسة التصفية لما تبقي من مظـاهر المنظمة فتفريغ الصندوق القومي من أمواله وتحويله الي أداة 
فقط ريثما يستكمل اغالق ما تبقي من المكاتب في تونس أو حتي في األردن وبوقت ليس بطويل، والي ابالغ 

يح بسبب السن والذي لم ينص عليه قانون المناضلين بتسريحهم أي طردهم وتحت مسميات كثيرة وأهمها التسر
العاملين في المنظمة، وقانون العاملين يحدد بوضوح التسريح ألسباب عدم االلتزام بالمهام المكلف بها عضو 
المنظمة أو بسبب ارتكاب جناية بحق المنظمة والشعب، ولم يندرج موضوع السن بتاتا، مما يؤكد أنهم لم 

للمنظمة أو قانون العاملين، أو أنهم يمارسون سياسة الطرد التعسفي، فمن أعطي يطلعوا علي النظام الداخلي 
هؤالء الحق بتسريح المناضلين الذين قضوا زهرة شبابهم وعمرهم كله خدمة لقضية شعبهم، أهذا بدال من 

 التي كما جري ويجري في كل البلدان! تكفلهم بحياة حرة وكريمة بعد أن وصلوا سنا ال يسمح لهم بأي عمل؟
 .انتصرت ثوراتها واستقلت وتكفلت بمناضليها ومجاهديها وبشكل الئق لما اعطوا شعبهم وبلدهم

إن كل الحجج المساقة وراء اغالق المكاتب وتسريح المناضلين، وتبديل تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية وعلي 
يعني اال تصفية منظمة التحرير بدال مستوياتها، سفارات وبعثات دبلوماسية ومفوضيات الي سفارات للسلطة ال 

من تفعيلها وهي تجري بصمت غالبا، فمن يؤبن منظمة التحرير الفلسطينية المغدورة في ظل هذا الصمت 
  . المطبق

14/1/2006القدس العربي   
  

   ثالث استراتيجيات ممكنة السرائيل في عهد اولمرت القادم .38
 زئيف شيف

والسؤال االساس هو ما اذا كان . أغلب الظن زعيم كديما ايهود اولمرترئيس الوزراء القادم السرائيل سيكون 
اولمرت ال بد سيقول انه يعتزم تطبيق . اولمرت سيواصل طريق ارييل شارون، أم أنه سيختار مسلكا مستقال

أما عمليا، فان شارون لم يكشف ابدا عن كل اوراقه السياسية، والمواقف التي . خطط شارون بعد االنتخابات
 .  مثال كانت علي ما يبدو مواقف ابتدائية29/10/2005طرحها امام لجنة المحررين في 

فقد أيد فك . علي نحو يشبه يمينيين غير قليلين، اجتاز في السنوات االخيرة انقالبا فكريا اولمرت أيضا،
، ال يوجد ولكن خالفا لشارون. االرتباط احادي الجانب عن قطاع غزة، تلك الخطوة التي قادها شارون

ومن اقواله في السنتين . الولمرت حساب دموي مع الفلسطينيين وان كان هو ايضا ال يميل الي الثقة بهم
االخيرتين يبدو أنه توصل الي االستنتاج بأنه ال يمكن السرائيل أن تبقي دولة ديمقراطية يهودية اذا لم تغير 

الديمغرافيا السلبية التي تتطور بين اسرائيل وال ريب أنه يوجه خطاه الخوف من . سياستها التقليدية
 . ولهذا فهو يوافق علي التقلص في مناطق يكون فيها السرائيل اغلبية يهودية كبيرة. والفلسطينيين



 

 17

اولمرت يخشي من أن يتواصل االرهاب الفلسطيني حتي بعد أن تصل اسرائيل، اذا ما وصلت الي اتفاقات حل 
واء فعلوا ذلك عن عمد أم النهم غير قادرين علي االيفاء بوعودهم بوقف وس. وسط اليمة مع الفلسطينيين

وفكر . هذا ما حصل للفلسطينيين في االردن وفي لبنان ايضا، حيث أدوا الي حروب أهلية. اعمال العنف
وتشجع هذه الحقيقة . ولكن هذا لم يحصل. شارون في أنه سيكون بوسعه احالل وقف تام لالرهاب بالقوة

 .علي التفكير بمواصلة خطوات اسرائيلية كبيرة احادية الجانب مثلما في قطاع غزةاولمرت 
احدي . كل واحدة منها ستملي استراتيجية مختلفة. بعد االنتخابات ستقف الحكومة برئاسته امام بضع امكانيات

طريق من قبل حكومة اسرائيل ستنتظر تطبيق خريطة ال. االمكانيات هي ان الفلسطينيين سيواصلون االرهاب
وواشنطن ستري في ذلك حربا دفاعية ولكنها ستطلب . الفلسطينيين، وفي هذه االثناء سترد باجراءات عسكرية

هذا . من اولمرت تطبيق وعد شارون بتفكيك المواقع االستيطانية غير القانونية ووقف توسيع االستيطان القائم
ا شارون في رسائله الي الرئيس بوش ووزيرة المطلب قائم في خريطة الطريق وفي الوعود التي قطعه

 . الخارجية كونداليزا رايس
. وهي السعي مباشرة الي اتفاقات دائمة. امكانية استراتيجية اخري، أمر أصعب ولهذا فهي ذات احتماالت اقل

ف قادرة وحدها علي الوصول الي اتفاق كهذا مع اسرائيل، ناهيك عن أن .ت.من المشكوك فيه أن تكون م
وبدون مساعدة حقيقية من جانب الدول العربية الرائدة فان . ماس من المؤكد أنها ستزيد قوتها في االنتخاباتح

 .عربة المفاوضات ستعلق، مثلما حصل مع ايهود اولمرت وياسر عرفات في كامب ديفيد
في هذه االمكانية . نباالمكانية االستراتيجية الثالثة تعيد اولمرت وحكومة اسرائيل الي الخطوات احادية الجا

ستحاول اسرائيل ان تقرر بنفسها الحدود المؤقتة، المذكورة في خريطة الطريق، حيال السلطة الفلسطينية التي 
اسرائيل ال يمكنها أن تفعل ذلك بدون انسحابات اخري، او فقط بواسطة جدار . ستصبح في تالي السياق دولة

قبل كل شيء عن انسحاب من مستوطنات منعزلة ومن مواقع ومن هنا، فان الحديث يدور . االمن والفصل
هذا بعيد جدا عما كان . وفي السياق أيضا انسحاب من احياء عربية في شرقي القدس. استيطانية غير قانونية

هذه المرة ستمنح له فرصة تاريخية لتحقيق ما هو اهم لدولة . اولمرت مستعدا له في حينه كرجل الليكود
 .  علي استقاللها اليهودي والديمقراطية وضمان أمنهاالحفاظ: اسرائيل

13/1/2006هآرتس   
14/1/2006القدس العربي   

  
  انفجار وشيك سيحدث تحوالً كبيراً على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي .39

 باسكال بونيفاس
كبير سـُيحدث  ، ثمة انفجار 2006في الربع األول من عام :  اسبانيا -باسل أبو حمدة عن ال فانغوارديا     : ترجمة

تحوالً في المشهدين السياسيين الفلسطيني واإلسرائيلي، فنصر حماس سيقضي على الهدوء النسبي القائم حاليا،              
طالما أن محمود عباس يعزز هذا النصر بصفته مجدد الكوادر اإلدارية في حركة فتح ومدمج حركة حماس في                  

، التي تحد من سقف العرض السياسي المطروح بـشكل          وبعد مرحلة حكومة الوحدة الوطنية     . العملية السياسية 
ليبرالية اقتصادية متشددة ورفض ألي التزام مع الفلـسطينيين         : عام، فإنه بوسع اإلسرائيليين اتخاذ قرار واضح      

في حال فوز الليكود، أو مفاوضات شاملة مع الفلسطينيين والعودة إلى سياسة اجتماعية حازمة في حال فـوز                  
لحفاظ على السياسة الحالية المترافقة مع بعض التنازالت الجزئية للفلسطينيين في حـال فـوز    حزب العمل أو ا   

  . حزب كديما
ويبدو أن الفرضية األخيرة هي األقرب للواقع، وبالتالي فإن المشهد السياسي الداخلي سيتغير عمليا على الساحة                

 مسيرة التقدم على طريق العملية الـسلمية مـن          اإلسرائيلية كما ستكون الحال على الساحة الفلسطينية، وستبدأ       
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جانب آخر، حيث من الممكن توقع أن تدخل حكومة من حزب كديما بضمان من جانب بيريس في مفاوضـات                   
  . ومن الممكن أن يثبت مبدأ سالم حقيقي وأصلي، كان قد ُرفض مراراً وتكراراً. مطولة

ن أي معنى ما سوى أنها تشكل خطوة أولـى نحـو اتفـاق            أما المتشككون، الذين رأوا أن تلك المبادرة تخلو م        
شامل، فإنهم سيرون أن مخاوفهم قد تأكدت وذلك على الرغم من أنهم لم يتوقفوا يوما عن االعتراف بمبـادرة                   

وبالتالي، فإن عملية فك االرتباط مع غزة لن تمثل حينذاك الخطوة األولى وإنما ستمثل خطوة لوضـع         . شارون
وحسب هذه الرؤية، فإن حزب كديما لم يقصد شيئاً آخر سوى الرد بطريقته             . وهر ذلك االتفاق  العراقيل أمام ج  

على اتفاقات جنيف الموقعة بين يوسي بيلين وعبد ربه، اللذين قدما، من خالل تلك االتفاقات، منظورا حقيقيـا                  
 مليون فلسطيني مـن     4,1 كما منح الحزب نفسه هوامش جديدة على صعيد المناورة السكانية إلسقاط           . للسالم

وفيما يتعلق بالجدار، . الميزان السكاني الخاص باليهود والعرب تماشيا مع معادلة إسرائيل ـ األراضي المحتلة 
فإن عملية بنائه ستتواصل، حيث يمكن تفكيك المستوطنات التي تقع في الجانب اآلخر منه، لكـن االسـتيطان                  

وفي أفضل األحوال، يبدو أن الطريـق ممهـدة لبنـاء دولـة             . لقدسسيتكثف في بقية أرجاء الضفة الغربية وا      
  . فلسطينية في غزة وفي جزء من الضفة الغربية، ولكن ليس في القدس

نحن بوسعنا أن نميز بوضوح ما يحيط بالمشهد الكارثي، فالعنف سيتجدد وستكون هنـاك              . هكذا تسير األمور  
مة اإلسرائيلية إلى نتيجة مفادها أن عملية السالم ال يمكـن           اعتداءات جديدة في الوقت الذي ستخلص فيه الحكو       

خالصة القول إنها خطوة إلى الوراء، واألسوأ من ذلك هو أنه بوسعنا تخيـل أن               . أن تستمر في هذه الظروف    
  . كل ذلك يخط أفقا من اإلحباط وخيبة األمل

ليهم، وذلك في ظل دعم شـحيح مـن   ومن الممكن فهم مشاعر الفلسطينيين تجاه المصير الظالم الذي ُيفرض ع          
ولكن مهما كان هذا الوضع فاضحاً ومثيراً للسخط واالسـتنكار، إال أن العنـف ضـد                . جانب المجتمع الدولي  

ال بل إن لهـذا العنـصر مـردود         . المستوطنين وخصوصا االعتداءات لن يساهم في إحداث تغييرات ايجابية        
 ضد حزب كديما وعلى موقف هذا الحزب ضد اليسار وعلى           عكسي، إذ إنه ينعكس على تدعيم موقف نتانياهو       

أما المجتمع الدولي فسيرى بدوره هذا العنف باعتباره وسيلة تسمح          . موقف الصقور ضد أحزاب السالم عموما     
 وسائل بغيضة مثل -بتبرير عملية وقفه، ألنه ال يمكن أن تُوظف في معركة ـ مهما كانت عادلة تلك المعركة 

وبالتالي، فإن اللجوء إلى العنف لن يحـسن الوضـع،          . ستنكرة حتى من وجهة النظر األخالقية     االعتداءات الم 
الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الموقف ال تقوم علـى العنـف وال علـى االستـسالم                  . وإنما سيزيده سوءاً  

ف، وهو عمل ال    والخضوع وال على إبقاء المفاوضات من دون أفق سياسي، وإنما على العمل الخالي من العن              
  . يعني االستكانة والالمباالة، ذلك أن اإلرادة تحديدا هي التي توجهه

 -كما أن األمر ال يتعلق قطعا بأداة يتم تبنيها في جميع األوضاع، وإنمـا تحديـدا فـي النـزاع الفلـسطيني                     
 ومظاهرات وسالسـل    وربما يتعلق األمر بتنظيم اعتصامات    . اإلسرائيلي، وهنا تمثل تلك األداة المخرج الوحيد      

كما يمكن لتلك األعمال والتحركات أن تثيـر، علـى          . إلخ، قد تشكل أحداثا وتطورات مشهودة أخرى      ...بشرية
المدى المتوسط والطويل، رد فعل داعما وقويا في سائر أنحاء العالم، بما في ذلـك إسـرائيل نفـسها، حيـث                     

 -وستسمح كذلك بالقيام بتحركات سلمية فلسطينية     . تحدةسيتعزز موقع الفئة المناصرة للسالم، وفي الواليات الم       
  . إسرائيلية مشتركة

وفي المحصلة النهائية، فإن األمر يتعلق ببرنامج مبادرات خالية من العنف ال بد وأن ترجح كفة كـل أولئـك                    
عدا، الرهان الرئيسي للنزاع يكمن، من اآلن فصا      . األشخاص الذين يعربون صراحة عن اهتمامهم بسالم عادل       

  . في الرأي العام وهو الذي سيقرر مصير القضية
14/1/2006البيان   

  
 :كاريكاتير .40
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14/1/2006اإلتحاد اإلماراتية   


