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 حماس تضم في قائمتها االنتخابية ممثلين عن جناحها العسكري .1
 ,حماس مصادر مطلعة في     هقالتما  : غزة من   صالح النعامي  عن مراسلها    1/12/2005 الشرق األوسط    نشرت

وحسب المصادر فان مـن بـين المرشـحين قيـادات           .  ستضم ممثلين عن كتائب القسام     ,تها االنتخابية ن قائم أ
 ماض عسكري، منها من قضى احكاماً في سجون االحتالل وسـجون الـسلطة علـى خلفيـة                  جماهيرية ذات 

قائمة تضم بشكل اساسي بعض رؤساء وأعضاء       الوأشارت الى أن    . مسؤوليتهم عن العديد من عمليات المقاومة     
وعلم . سرىألمجالس الشورى والهيئات االدارية للحركة، اضافة الى النخب االكاديمية والنقابية وممثلين عن أ            

انه خالل الشهر االخير تمت ازالة العديد من االسماء، وتم تقديم اسماء وتأخير اخرى، وذلك وفق اعتبـارات،                  
ارتأت قيادة الحركة أن تحقيقها ضروري من اجل اقناع الرأي العام الفلسطيني بتقديم الـدعم االكبـر لقائمـة                   

اس التي باتت تعرف معظم مرشحيها، ال تبدي تبرمـاً          ن قواعد حم  إوبخالف ما عليه األمور في فتح ف      . الحركة
 , ارتياحاً لنتائج االنتخابات التمهيدية في فتح في الـضفة الغربيـة           الحركةالى ذلك، ابدت بعض اوساط      . ئهمازا

  .وشددت على ان هناك الكثير من القواسم المشتركة مع العديد من الذين تصدروا قائمة المرشحين
 ان محمود الزهـار،     من, ه حماس وضحت أ اإلى م : 30/11/2005 48 عرب لة موقع  مراس  الفت حداد  وأشارت

  .حسن يوسف سيرشحون انفسهم على قوائم الحركة في االنتخاباتووسعيد صيام  واسماعيل هنية،
 فسرت على انهـا محاولـة       , حماس  خطوة إلى أن : رام اهللا من   1/12/2005 الحياة    مراسل  أسعد تلحمي  ونوه

  .مروان البرغوثيلالكبيرة لمواجهة الشعبية 
ن قائمة حمـاس ستـشمل      من أ  مصادر مطلعة،    هقالتإلى ما   : القدسمن   1/12/2005 األيام الفلسطينية    ولفتت

  .زوجة الشهيد الرنتيسي ناشطات في المجتمع الفلسطيني مثل
أنـه   بو زهري د سامي أ  يأكت: رام اهللا  من   يوسف الشايب نقال عن مراسلها     1/12/2005 الغد األردنية    واوردت

ن حمـاس ليـست مؤسـسة       أقال  , وحول ترشيح أشخاص من خارج الحركة     . من المبكر الحديث عن األسماء    
خاصة، وليست حكراً على عدد قليل يحملون توجهات معينة كما يحاول البعض تصويرها، بـل هـي حركـة               

اءات الفلـسطينية، لمنحهـا     شعبية منفتحة على جميع شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، وتسعى الستثمار الكف          
 .فرصة في التعبير عن نفسها، وخدمة وطنها وأمتها

 
  موفاز يهدد باغالق معبري ايرز وكارني وجيشه يعد خطة العادة انتشاره على الحدود  .2

بيـت  (وإيريز) المنطار(هدد موفاز امس باغالق معبري كارني     : د ب أ  ،  القدس،  1/12/2005نشرت الدستور   
 بين غزة وإسرائيل إذا لم تمنع السلطة الفلسطينية سفر وتنقل المطلوبين الفلسطينيين عنـد               على الحدود ) حانون

وصـرح   . جاءت خالل جولة تفقدية قام بها في معبر كيريم شالوم          هوقال راديو إسرائيل إن تهديدات    . معبر رفح 
حدود مع مـصر خـالل       من أجل تطوير ومراقبة ال     تللصحفيين بأن الجيش االسرائيلي سينفق ماليين الشيكال      

  .السنوات الثالث المقبلة
ان اسـرائيل     قال  أن موفاز  الناصرة امال شحادة   نقالً عن مراسلتها في    1/12/2005الرأي األردنية   وأضافت  

ستعمل على منع دخولهم عبر توجهها للمراقبين االوروبيين كخطوة اولى واذا لم تتجـاوب الـسلطة فـستغلق                  
وفي حين امر شارون اغالق الحدود اعد جيش االحتالل خطة اطلـق عليهـا               .ينالمعبرين وتحولهما الى دولي   

ساعة رملية وتهدف الى تعزيز الحراسة الحدودية بادعاء ان جهات تنظيمية ستستغل هـذه الحـدود الدخـال                  
وتهدف الخطة ايضا الى منع تهريب االسلحة والنـساء والمخـدرات    . مسلحين او استشهاديين عبر هذه الحدود     

ويشاركه في تنفيذها الشاباك والشرطة وستعمل الجهات الثالث على شق طـرق             .مواد التخريبية من سيناء   وال
   .واقامة جدار في مقاطع مختلفة من الحدود وما اطلق عليه الجيش وسائل الكترونية لمتابعة التحركات
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  التحوالت الحزبية انقالب سياسي واجتماعي في إسرائيل  : عباس .3
التحوالت الحزبية في المشهد السياسي اإلسرائيلي هي بمثابة انقالب سياسـي            نأمحمود عباس    قال   : ب.ف.ا

نريد أن ننتظر حتى نرى بقية التغيرات، ولكن ما يهمنا نحن الفلسطينيين هو مـن               :  قائال  وأضاف .واجتماعي
  .يمثل الشعب اإلسرائيلي ومن يتفاوض معنا

  1/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  أكد على التزام نزع سالح الفصائلتقى رايس وعريقات ال .4
أن السلطة ملتزمة بكل ما ورد في خريطة الطريق وبينهـا البنـد             إلى  أشار عريقات   :  جويس كرم  -واشنطن  

وشدد على توازي المـسؤوليات وتتابعهـا،       . ئه بها المتعلق بنزع سالح الفصائل، وهو ما أكده لرايس خالل لقا         
عـام    بعد تمكين األجهزة األمنية الفلسطينية وانسحاب اسرائيل الـى خـط أيلـول   مؤكداً أن نزع السالح يأتي    

أكد عريقات أنـه نقـل      حيث  لقاء الى موضوع توسيع المستوطنات الذي يهدد حل الدولتين،          الوتطرق   .2000
ية، لالدارة األميركية حقيقة الواقع المخيف في القدس وعملية توسيع معاليه أدوميم ووصـلها بالقـدس الـشرق                

كما بحث الطرفان موضوع المعتقلين وتدخل الواليـات        . ووضع واشنطن أمام خياري المستوطنات أو السالم      
وتـابع  . المتحدة لالفراج عن مروان البرغوثي، اضافة الى موضوع فتح مطار غزة وتسهيل حركة البـضائع              

  .مساعدين في البيت األبيضوعريقات زيارته أمس والتقى أعضاء في الكونغرس، 
  1/12/2005الحياة 

 
   من دخول الجامعات بالزي العسكرييينالسلطة تمنع األمن .5

 عناصر االجهزة االمنية دخول الجامعات والمعاهد الدراسية ىحظرت السلطة عل :رام اهللا ـ وليد عوض
 ىوأكد نصر يوسف عل. حمل أي نوع من األسلحة الشخصية سواء كانت نارية أو خالفهأو بالزي العسكري 

 ضمان ى العقوبات بحق المخالفين، وذلك حرصا علىورة اتخاذ كافة اإلجراءات االنضباطية وإيقاع أقصضر
أكد توفيق أبو من جهة أخرى و . الجميع دون استثناءىعل القرار تطبيقى وأشار إل .أمن هذه المؤسسات

 .ج إيجابيةخوصة، امس أن الحملة الوطنية لفرض القانون واألمن، حققت نجاحاً كبيراً ونتائ
  1/12/2005القدس العربي

  
  مخابرات فلسطيني وطفله بنيران مسلحين في غزة ضابطإصابة  .6

اكدت مصادر امنية فلسطينية امس ان ضابطا في جهاز المخابرات العامة في غزة  :رام اهللا ـ وليد عوض
ا بنيران مسلحين  ان الضابط وطفله اصيبىواشارت ال.  الي اصابته بجروح خطيرةىتعرض الطالق نار اد

  .مجهولين، وذلك في إطار حالة الفلتان األمني التي ال تزال تشهدها مناطق الضفة الغربية وغزة
  1/12/2005القدس العربي

  
  مركزية فتح تقرر مواصلة االنتخابات التمهيدية   .7

الـى انقـاذ    ت  سعاللجنة المركزية لفتح    أن  : رام اهللا من  أسعد تلحمي   عن مراسلها    1/12/2005الحياة   نشرت
وقال محمود  . في الدوائر التي لم تجر فيها     تها  االنتخابات الداخلية من الفوضى والتزوير، وقررت امس مواصل       

سنضع قوائمنا بحسب استنساب الرأي العام، وسنقدمها في الوقت المناسب للجنـة            : عباس في مستهل االجتماع   
تشكيل لجنـة   عن  وكشف عباس زكي     .عية في موعدها  االنتخابات الننا مصرون على اجراء االنتخابات التشري      

ـ ا عـدم من المركزية والمجلس الثوري لدرس نتائج التحقيق والطعون في عمليات التزوير، مشيرا الى               د اعتم
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 ستعترف بشرعية انتخاب من      المركزية واوضح ان اللجنة  . نمرشحيالنتائج االنتخابات كوسيلة وحيدة الختيار      
ـ  الـذين مع السلطات المحلية لوضع قائمة نهائية، بما في ذلك بعض االعـضاء             نجحوا بنزاهة وستتشاور      م ل

  .يجري تعيينهم ليخوضوا االنتخابات التشريعيةليخوضوا االنتخابات الداخلية، 
ليس هناك بالضبط جيل شباب أن  , ابو مازنهقالإلى ما : نقال عن وكاالت 1/12/2005 السفير وأشارت

 بالتأكيد هذه عملية تجديد، ونحن نريد لهذا الجيل ,وأضاف .وفقوا وبعضهم لم يوفقبعض الوجيل قاعدة، فهناك 
  . أن يأخذ دوره وموقعه في الحركة لضمان استمرارية العمل

نـه سـيتم    أح نبيل شعث عقب االجتماع،      يصرت : ب.ف.ا نقال عن    1/12/2005 الخليج اإلماراتية    وجاء في 
نه ال خيـار    أواعتبر جبريل الرجوب    .  وستبحث أي تجاوزات حصلت    االعتراف بنتائج االنتخابات التي تمت،    

إلى ذلك، أفيد أن نسبة المشاركة في القرى الفلـسطينية الـست عـشرة               .آخر في فتح إال االنتخابات والشفافية     
  %.40القريبة من القطاع الشرقي للقدس بلغت نحو

  
  مشعل يؤكد ان حماس لن تكرر التهدئة مع إسرائيل .8

 . لم تلتزم بها   هان الحركة لن تكرر التهدئة مع إسرائيل بعد انتهائها الن         أ, قال خالد مشعل امس   : أ د ب    -دمشق  
 ستواصـل   هاواشترط انتهاء االحتالل كي تتحول حركته إلى حزب سياسي مشيرا إلى أنه إذا لم يتحقق ذلك فإن                

تخيير القوى بـين المقاومـة أو       أنه ال يجوز الضغط باتجاه      , أضافو .العمل السياسي والمقاومة في آن واحد     
 وأن  , هو تكريس نهج الديمقراطية في الحياة السياسية       ,ها قال إن المهم في    , التشريعية االنتخاباتوحول  . السياسة

تتم العملية بشكل مؤسساتي نزيه بعيدا عن أي تفرد كي تتحقق شراكة وطنية بين مختلف القـوى فـي اتخـاذ                     
ن الحركة ال يمكن أن تفرط بأي شيء من          إ  قال ,انت حماس تقبل بقيام دولتين    وحول ما إذا ك   . القرار الفلسطيني 

  .الحق الفلسطيني كما ال يمكن أن تعترف بشرعية االحتالل مهما طال الزمن هذا مبدأ ثابت في سياسة الحركة
  1/12/2005القدس الفلسطينية 

  
  اتغتصبمال والمقاومة تقصف لملوحالشعبية تحمل اسرائيل مسؤولية ما يجري  .9
كتائب ابو علي مصطفى توعدت اسـرائيل بتنفيـذ         أن  :   فتحي صباح  –غزة  من   1/12/2005 الحياة   ذكرت

   .عمليات مسلحة انتقامية في حال لم تكشف عن المكان الذي نقلت اليه عبد الرحيم ملوح
صفت مستوطنة  كتائب أن مجموعة زيدان قرموط ق     ال هأعلنتما   1/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

سجن عوفر مؤكـدة أن االحـتالل       في  وأكدت أن ذلك رداً على االعتداءات        .أمسصواريخ فجر   الكفار عزة ب  
كما قالت إن مجموعة عبد الـرحمن القـصاص          .اعترف بسقوط صاروخ على أحد المنازل في النقب المحتل        

  .قصفت موقع القبة العسكري شرقي محافظة غزة
وأوضـح    .عة مشتركة تمكنت من إطالق صاروخين وقد عاد مجاهدونا بـسالم          إن مجمو : بيان مشترك وقال  

  .البيان أن العملية تأتي رداً على ما اقترفه االحتالل في معتقل عوفر
أهـالي األسـرى    بـه   طالـب    الى ما    : سائد أبو فرحة   من مراسلها  1/12/2005 األيام الفلسطينية    وأشارت

 في محافظة رام اهللا والبيرة، المؤسسات الحقوقية واالنسانية الدولية          وممثلون عن القوى السياسية والمؤسسات،    
بالتدخل الفوري لوضع حد لالنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية على األسرى، وذلك خالل اعتصام نظم في رام               

  .اهللا
  

  القيادة العامة تستنكر تصريحات جنبالط   .10
ته تصريحات جديدة ومبتدعة للنائب وليد جنبالط، مشيرةً إلـى          استنكرت الجبهة الشعبية القيادة العامة ما اعتبر      

وقال مصدر مسؤول في     .أنها تصريحات مفاجئة وفيها إساءة وال تنسجم مع سياق العالقة بين الجبهة وجنبالط            
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الجبهة إن تصريحات جنبالط وصلت إلى حد إعالن دعوة إلى شن عدوان مباشر ضد المقـاتلين والمجاهـدين     
وأضاف المصدر إن كالم جنـبالط ال يمكـن         . الموجودين في خنادق المقاومة اللبنانية والفلسطينية     الفلسطينيين  

المداورة حوله ويندرج في المواقف الخطيرة التي تسعى لتأليب الرأي العـام ضـد الجبهـة وضـد الـسالح                    
بالط يعرف أن القيـادة     وتابع المصدر إن جن   . الفلسطيني والتشكيك بأن للفلسطينيين أجندة غير قضيتهم الوطنية       

العامة كانت في كل معارك المواجهة الوطنية والقومية للمشروع الصهيوني المعادي لفلسطين والعروبة وكانت              
  .دائماً إلى جانب الحزب التقدمي االشتراكي وحلفائه

  1/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  كالب االحتالل تنضم الى جنوده في االعتداء على أطفال فلسطين   .11
أصيب طفل فلسطيني من مخيم جنين أمس بجراح خطيرة، بعد أن نهشت كالب بوليسية تابعة لقوات االحتالل                 
لحمه خالل اقتحام قوة كبيرة من جيش الكيان تدعمها ثالثون دورية وآلية مدرعة فجر أمس مدينة ومخيم جنين                  

  .من عدة محاور
  1/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
   ألف دونم من أراضي قرى غرب رام اهللا12مخطط استيطاني يلتهم  .12

 ألف دونم من أراضي قـرى غـرب رام اهللا،           12 مخطط لشق شوارع استيطانية جديدة تلتهم        : يوسف الشايب 
 .وتخنق قرى بيت لقيا، بيت عنان، بيت عور التحتا، خربثا المصباح، بيت سيرا، وغيرها من قـرى المنطقـة                

رار اإلسرائيلي جاء بهدف السيطرة على األراضي، عبر شق الطـرق           ويؤكد مواطنو القرى المذكورة، أن الق     
االستيطانية الممهدة إلقامة المستوطنات، بعد أن عدلت سلطات االحتالل، ولو مؤقتاً، عن إقامة جدار الفـصل                

  .العنصري، واستبدلته بشوارع استيطانية
  1/12/2005الغد األردنية 

  
  لوة مخاوف من موجة تفجيرات في مخيم عين الح .13

زرع مجهول صباح أمس قنبلة تحت مقعد سيارة عمومية في أطراف مخيم عين الحلوة جنوب لبنان تبين أنهـا    
  شخص تبين أن مجهوال ألقاها على منزل     أخرى  وسمع دوي قنبلة يدوية     . من دون صاعق وغير قابلة للتفجير     

 ينتمي إلـى إحـدى      السوري ان   وأفادت مصادر الشرطة اللبنانية   ،  سوري، واقتصرت أضرارها على الماديات    
واصدرت اللجان الشعبية في المخيم، بيانا تخوفت فيه من عودة مسلـسل التفجيـرات               . التنظيمات الفلسطينية 

بهدف احداث حال من الفوضى االمنية وزعزعة االستقرار من اجل تمرير مشاريع تآمرية، ليس اقلهـا منـع                  
  .الفلسطيني_الحوار اللبناني

  1/12/2005البيان  
  

  المخيماتيطالي يزور إوفد  .14
تابع الوفد االيطالي جولته في لبنان في سياق زيارته في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فزار، 

ثم التقى في مخيم مار الياس ممثلين عن الجبهة الشعبية والجبهة .  جنوبلهذه الغاية، مخيم برج البراجنة
  .يلتقي سلطان ابو العينينوليوم بزيارة الى الجنوب اللبناني، وسيقوم الوفد ا. الديموقراطية

  1/12/2005السفير 
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  !جامعة بيت لحم تصر على قرار حظر نشاطات الكتلة اإلسالمية .15
بعد توقيع الجامعة على وثيقة ما يسمى بـنبذ اإلرهاب، ورداً على احتفاٍل نظمته الكتلة اإلسـالمية بانـدحار                   

ت إدارة جامعة بيت لحم قراراً يحظر بموجبه قيام الكتلة اإلسالمية بأي نشاط طالبي              االحتالل من غزة؛ أصدر   
  .أو سياسي داخل أروقتها طيلة  هذا الفصل الدراسي

  1/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اعتصام امام الصليب االحمر في غزة تضامنا مع أسرى عوفر  .16
ا أمام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة، تضامنا مع االسـرى            اعتصام أمس نظمت الجبهة الشعبية     :الفت حداد 

وشارك في االعتصام ممثلو الفصائل الوطنية واإلسالمية واهالى االسرى واعـضاء مـن             . في معسكر عوفر  
  . بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف االعتداءات اإلسرائيلية بحق األسرىواوطالب، المجلس التشريعي

  30/11/2005 48عرب
  

  فاقية فلسطينية سويسرية لتمويل برنامج تأهيل االسرى المحررينات .17
وقعت امس السلطة الوطنية والحكومة السويسرية اتفاقية المرحلة الرابعة لتمويل          :  ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   

عام من جهة ثانية افاد مدير       . الف دوالر اميركي   742 مليون و  2ودعم برنامج تأهيل االسرى المحررين بقيمة       
العالقات العامة في وزارة التخطيط ان االتفاقية تهدف الى تأهيل االسرى المحررين والعمل على دمجهم فـي                 
المجتمع لجعلهم فاعلين ومساهمين في تطوير وبناء المجتمع، والعمل على جعلهم قادرين على ايجـاد فـرص                 

  .معيشيةعمل للوصول الى االستقالل المادي حتى يتمكنوا من تدبير امورهم ال
  1/12/2005الحياة الجديدة 

  
  ليفني تعترف ان الجدار يشكل الحدود المستقبلية السرائيل  .18

ونقل موقع هـآرتس     .قالت وزيرة القضاء االسرائيلية ليفني ان الجدار ستشكل الحدود المستقبلية لدولة اسرائيل           
االسرائيلية ترسم حدود الدولة مـن خـالل         قولها انه من الناحية الفعلية فان المحكمة العليا          هااليوم الخميس عن  

وقالت ان القرار باقامة الجدار اتخذ العتبارات امنية لكن ستكون له انعكاسات على              .قراراتها المتعلقة بالجدار  
  .ليس الن هذا كان السبب في اقامته لكن قد تكون للجدار انعكاسات سياسية .رسم الحدود في المستقبل

  1/12/2005 48عرب
 

  األحزاب الكبرى في الكيان تخطط لسرقة االنتخابات  : بركة .19
قال محمد بركة، ان األحزاب الكبيرة في البرلمان تخطط لسرقة االنتخابات المقبلـة مـن خـالل دس                   :نابلس

جـاء ذلـك    . قوانين معادية ألسس الديمقراطية، وتخدم مصالح األحزاب الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة           
إن : وقال .ة القانون والدستور القرار مشروع بالغاء قانون فائض االصوات بين األحزاب          تعقيبا على قرار لجن   

اتفاقات فائض األصوات ال تتم في الخفاء، والمصلحة هنا هو ان ال تسقط االصوات الفائضة من قائمة معينـة                   
  . سياسية وفكرياالى معسكر مناقض كليا، ولهذا فإن اتفاقيات االصوات تتم عادة بين القوائم المتقاربة

  1/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

 بيريس يعلن دعمه لشارون وانسحابه من العمل .20
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اعلن بيريس امس انه ينسحب من العمل ويدعم شـارون خدمـة للـسالم، وذلـك تمهيـدا                  :  اف ب  ،تل ابيب 
ـ  . ىوقال في اعالن الي الصحافيين ان نشاطي داخل الحزب انته          .لالنتخابات التشريعية  م شـارون   قررت دع

تساءلت ما هو اهم شيء     . واضاف انه يوم صعب جدا بالنسبة لي       .الوحيد المؤهل لقيادة ائتالف من اجل السالم      
ومضي يقول تساءلت في اي مجـال   . وال شك لدي ان االمر هو السالم      . ستواجهه اسرائيل في السنوات المقبلة    

دفع عملية السالم الي االمام االمر الذي       : جواب هو وال.  في السنوات المقبلة   ىيمكنني ان اساهم بالطريقة الفضل    
  .يوفر االزدهار االقتصادي والعدالة االجتماعية

  1/12/2005القدس العربي
  

   بعد انضمام بيرس كديماثلث االسرائيليين يرجحون التصويت لصالح 
من % 30دفع  شارون  ل اظهر استطالع جديد للرأي في اسرائيل ان انسحاب شمعون بيرس من حزبه ودعمه              

فقط من المشاركين فـي     % 15وقال  . االسرائيليين الى االعتقاد بان احتماالت تصويتهم لكديما وارد بالحسبان        
االستطالع الذي نشرته هآرتس اليوم ان انضمام دعم بيرس لشارون سيقلص من احتماالت تصويتهم لـصالح                

 من جهة ثانيـة اظهـر االسـتطالع ان          .ان خطوة بيرس لن تؤثر على شكل تصويتهم       % 49كديما فيما قال    
 فيما حاز بيرتس على     ,%47شارون هو المرشح االفضل لرئاسة الحكومة بعد االنتخابات حيث حاز على تأييد             

تبين من االستطالع انه في حال فاز موفاز برئاسة الليكود فان نـسبة المـستطلعين            و %.10ونتنياهو  % 18.5
ووفقا السـتطالع    %.3اما في حال فوز شالوم فان نسبة التأييد له          % 6ى  الذي يريدونه رئيسا للوزراء ال تتعد     

 وايـدت  همن مصوتي الليكود قالوا ان انضمام بيرس لشارون يزيد من فرص تصويتهم لصالح حزب % 35فان  
  . ذلك نسبة مماثلة من مصوتي العمل

  1/12/2005 48عرب
 

  أبرز تنقالت األحزاب اإلسرائيلية .21
  إلى  منانتقل   المنصب  االسم

  كديما  ليكود  رئيس الحكومة  أرييل شارون
  كديما  ليكود  القائم بأعمال رئيس الحكومة  ايهود أولمرت
  كديما  ليكود  وزيرة القضاء  تسيبي لففني
  كديما  ليكود  وزير النقل  مئير شيتريت
  كديما  ليكود  وزير األمن الداخلي  جدعون عزرا
  كديما  ليكود  وزير السياحة  ابراهام هرشزون
  كديما  ليكود  نائب وزير الدفاع  زئيف بويم

  عومري شارون
  روحاما ابراهام
  مجلي وهبة
  روني بارؤون

  كديما  ليكود  نواب

  كديما  العمل   سابقاً وزير العمل  شمعون بيريز
  كديما  العمل  وزير سابق  حاييم رامون 
  كديما  العمل   وزيرة سابقة  داليا ايتسيك
  كديما  -  رئيس شاباكسابقاً   افي ديختر
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  كديما  شينوي  مؤسس حزب شينوي  اوريئيل رايخمان
  كديما  ليكود  مديرة وزارة التعليم   رونيت تيريش
  كديما  العمل   رئيس المجالس االقليمية  شموئيل ريغمان

  كديما  العمل وليكود    عشرات رؤساء البلديات
  العمل  -  سابقاً رئيسس شاباك  عامي ايالون
  العمل  -  رئيس جامعة بئر السبع  مانبروفيسور برفر

  العمل   -  صحافية  شيلي يحيموفتش
  العمل  -  سابقاً قائد شرطة القدس  اريه عميت

  
  1/12/2005الحياة 

  
   في الليكود يرشح نفسه لرئاسة الحزب االستيطانزعيم معسكر  .22

ب، محاوال تجميل صورته    اعلن زعيم معسكر االستيطان في الليكود موشيه فايغلين، ترشيح نفسه لرئاسة الحز           
وطـرح برنامجـه    . المتطرفة من خالل التوجه الى الجمهور اليهودي عامة، وليس الـى االوسـاط الدينيـة              

 االقتصادي السياسي مهاجما برنامج حزب العمل االقتصادي، ومركزا على الدعوة الـى تـدريس         -االجتماعي
 . الفلسطينية، بزعم انها ارض اسـرائيل الكاملـة  تراث اليهود، وفرض القانون االسرائيلي على كافة االراضي     

 .  كما هاجم المحكمة العليا قائال انه سيعمل على انتخاب محكمة عليا تمثل الشعب وقيمه
  30/11/2005 48عرب

  
   الحياة السياسية والكنيست منسريد يقرر الخروج  .23

ترشيح نفسه فـي االنتخابـات      قرر عضو الكنيست يوسي سريد من ميرتس الخروج من الحياة السياسية وعدم             
 سيعقد الجمعة مـؤتمرا صـحفيا       هوافادت وسائل اعالم اسرائيلية اليوم الخميس بان       .العامة القادمة في اسرائيل   

ونقلـت تقـارير   . يعلن فيه رسميا خروجه من الحياة السياسية ويشرح فيه االسباب التي دفعته الى هذه الخطوة     
ه في الدورة القادمة يمكن ان اصبح وزيرا للمعارف لكان لدي المحفز في              قوله انه لو كنت اعلم ان      هصحفية عن 

ولو كنت اعلم بانه سيتم تعييني وزيرا للقضاء مـن اجـل تنظيـف               .البقاء على ضوء التزامي بقضايا التعليم     
 لكني انسان واقعي واعلم ان احتماالت حدوث ذلك ضئيلة وتكاد تراوح الـصفر وال              .االسطبالت الملوثة لبقيت  

واضاف ان وضع ميرتس صعب للغاية لكنه اعـرب         . حاجة لتحقيق ارقام قياسية في كتاب غينيس مثل بيرس        
  . عن امله بان ال يفقد من قوته الحالية

  1/12/2005 48عرب
  

   تقّرر توطين مستوطني نتسر حزاني في الجوالنشارونحكومة  .24
كومة الصهيونية بحملة مـصادرات جديـدة        أعربت مصادر عربية في الجوالن عن قلقها من قيام الح          :القدس

 في أعقاب قرار الحكومة تكليف لجنة وزارية باختيار األرض التي سيتم توطين مستوطني نتسر               هالألراضي في 
وقالت ممثلة هؤالء المستوطنين، لموقع هـاغوالن أون اليـن، إن أراٍض             .حزاني التي أخليت من غزة عليها     

وقال مسؤول في الحكومة إن لجنة وزارية خاصة ستجتمع التخـاذ القـرار              .نزراعية ستُمنَح لهم في الجوال    
  .حول مكان توطين هؤالء المستوطنين في الجوالن

  1/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   ساسون ضوء أخضر من شارون لمواصلة تكثيف االستيطان تقريرتجميد : واصل طه .25
رون تجميد توصيات ساسون يشكل ضوء اخضر مـن قبـل          اعتبر عضو الكنيست واصل طه قرار حكومة شا       

وقال ان أرشفة التوصيات التي جـاءت ضـمن تقريـر           . شارون لتكثيف االستيطان في االراضي الفلسطينية     
ساسون ال يشير إال الى رضا شارون عن بناء المزيد منها في الضفة الغربية وتعبئة المـستعمرات بالمبـاني                   

  . وبالمستوطنين
  30/11/2005 48عرب

  
   عن مقاوم قتل ابنها لإلفراجتسعى " إسرائيلية" .26
كشفت امرأة اسرائيلية في لقاء مع عائالت فلسطينية في نهاريا أنها توجهت مؤخراً الى               :وديع عواودة ،  القدس

أسرة الشاب ثائر حامد منفذ عملية وادي الحرامية وقتل فيها عشرة جنود ومستوطنين، منهم ابنها الجندي ديفيد                 
ين، وأبدت فيها تفهمها للعملية واستعدادها لتقديم تصريح شخصي للمحكمة االسرائيلية من أجل اإلفراج عن               دامل
  . ثائر

  1/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   اطالق الرصاص المطاطي على مواطن عربي اثناء هبة اكتوبر تبررمحكمة اسرائيلية  .27
ارات المطاطية ضـد المـواطنين العـرب اثنـاء هبـة            بررت محكمة اسرائيلية االربعاء جرائم استخدام العي      

فقد ردت محكمة الصلح في حيفا دعوى قدمها مواطن من قرية الفريديس، ضد الشرطة علـى                 .2000اكتوبر
وتبنى قاضي المحكمة، ادعاء النيابة العامـة       . خلفية اصابته بعيار مطاطي في وجهه اثناء خروجه من المسجد         

ب بعيار ناري اثناء مشاركته في تظاهرات شهدتها القرية ابان االحداث، وقيامـه             االسرائيلية بأن المواطن اصي   
وزعمت النيابة ان الشرطة استخدمت العيارات المطاطية لحماية المسافرين على          . برشق الحجارة على الشرطة   

  . الشارع الرئيسي المحاذي للقرية
  30/11/2005 48عرب

  
  قائد كتائب األقصى يهودية ساعدتعلى سنوات 3الحكم بالسجن  .28

حكمت محكمة اسرائيلية، أمس، على طالي فحيمة، بالسجن ثالث سنوات بعد ادانتها بتهمـة تقـديم                 :تل أبيب 
في جنين زكريا الزبيدي ورفاقه، وتمكنها مـن تخليـصه مـن قـوات               المساعدة لقائد كتائب شهداء األقصى    

تها من الحصول على هذا الحكم المخفف، مقارنـة         وتوصلت فحيمة الى صفقة مع النيابة العامة مكن       . االحتالل
  . مع التهم الخطيرة التي كانت قد وجهت اليها

  1/12/2005الشرق األوسط 
  

  مستوطنون يؤدون طقوساً دينية في ُمصلى الحرم االبراهيمي .29
سمحت قوات االحتالل في الحرم االبراهيمي لمجموعة من المستوطنين بـدخول حـضرة االسـحاقية               : الخليل

وقالت مصادر من االوقاف االسالمية لــااليام امـس، ان           .خاصة بتأدية المواطنين لصلواتهم داخل الحرم     ال
دخول المستوطنين الى االسحاقية وتأديتهم طقوساً دينية فيها تم بوجود قوات االحتالل وبعد طلب االخيرة إذنـاً                 

 مستوطناً من الرجال    30دقائق غير ان نحو     بزيارة القسم من قبل عدد من اعضاء الكنيست ولفترة ال تتجاوز ال           
  .والنساء اندفعوا الى داخل المصلى واصروا على تأدية طقوسهم

  1/12/2005األيام الفلسطينية 
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  مصدر امني اسرائيل يقول سنضطر للتعايش مع ايران نووية  .30

 العيش مـع حقيقـة      قال مصدر امني اسرائيلي رفيع ان دولة اسرائيل ستضطر على ما يبدو الى االعتياد على              
 انني ال ارى ان هناك أي قوة فـي          :ونقلت معاريف اليوم الخميس عن المصدر قوله       .وجود قوة نووية ايرانية   

وتابع ان القدرة النوويـة     . العالم يمكنها اليوم منع التسلح النووي االيراني وال مناص من قبول الواقع الحاصل            
  . االستراتيجي وبضمن ذلك تعزيز قوتها العسكرية التقليديةااليرانية تستدعي اسرائيل الى تعميق فكرها 

  1/12/2005 48عرب
  

  اسرائيليون يدربون وحدات كردية في شمال العراق : يديعوت احرونوت .31
كشف النقاب الخميس عن ان عشرات االسرائيليين من خريجي الوحدات القتالية المختارة يعملون فـي شـمال                 

يديعوت احرونـوت فـي عـددها        وافادت .لى الحراسة ومحاربة االرهاب   العراق في تدريب وحدات كردية ع     
الصادر اليوم بان تواجد االسرائيليين في شمال العراق هو جزء من نشاط واسع النطاق يجري تنفيذه من خالل                  

  .واضافت انه يشارك في هذا النشاط شركات اسرائيلية .تعاون مع الحكم الكردي
م الذي تنفذه الشركات االسرائيلية هو انشاء مطار دولي يحمل اسـم هـاولر              وقالت يديعوت ان المشروع االه    

وقالت يديعوت ان التخوف االكبر هو من محاوالت خطف او سيطرة على اسرائيليين من جانـب                 .قرب اربيل 
  .خاليا ارهابية في تلك المنطقة

  1/12/2005 48عرب
 

 قارات مع البطريركية  متورطين في تزوير صفقة عمساعدة  تحاولشارونمستشارة ل .32
لبطريركية االرثوذكسية في القدس لصالح  تدخلت لدى اشارونقالت مصادر اسرائيلية امس ان مستشارة ل

رجلي اعمال يهوديين متدينين متهمين بالتزوير في صفقة عقارات مزعومة تم تزوير توقيع البطريرك االسبق 
ثيوذوروس عليها في محاولة التمام هذه الصفقة ومساعدة المتهمين بعد انتخاب البطريرك الجديدة ثيوفيلوس 

 .بطريرك ثيوفيلوس الثالث رفض التجاوب مع هذه المحاولةوقالت معاريف ان ال .الثالث
  1/12/2005القدس الفلسطينية 

  
   ألف عامل استفادوا من برنامج التشغيل في محافظات غزةمئة .33

بلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الطارئ للعاطلين عن العمل، التابع لوزارة العمل              :كتب عيسى سعد اهللا   
وقال مدير عام التشغيل، إن عدد دفعات البرنامج، الذي بدأ العمل فيـه              . ألف عامل  100في قطاع غزة، نحو     

  .قبل نحو عام، عشر دفعات، كانت آخرها الدفعة العاشرة
  1/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  ضيوف حتى العودة الفلسطينيون: قبعة يزور السنيورة .34

وتم عرض للتطورات في المنطقة . بو العرداتفتحي ا تيسير قبعة، بحضور استقبل فؤاد السنيورة امس،
  من الطبيعي ان يكون محور الحديث الموضوع الفلسطيني، : بعد اللقاء قال قبعة . والعالقات اللبنانية الفلسطينية

  
  .أكدنا ان شعبنا هو في ضيافة لبنان مؤقتا حتى يتمكن من العودة الى فلسطينو

  1/12/2005السفير 
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   ليست نزيهة في الصراع  واشنطن: الكيانسفير أمريكي سابق في  .35
نقلت صحيفة يديعوت أمس عن السفير األمريكي السابق في الكيان دان كرتسر قوله إن البيت األبيض ال يقوم                  
بمهامه كوسيط نزيه وفاعل في المسيرة السلمية بين الفلسطينيين واالسرائيليين، بحجة أن الطرفين قادران على               

وأبدى وجهة نظـر متـشائمة       .وشدد على ضرورة توفير طرف ثالث بهدف التنسيق       . تدبير أمرهما لوحدهما  
حيال تقدم المسيرة السلمية مستقبالً، الفتاً الى أن اتفاقاً بين الفلسطينيين واسرائيل ال يرى في األفق، بسبب مـا                   

  . االسرائيلي وأعرب عن تفاؤله الكبير حيال ما يجري داخل المجتمع.يجري أو ال يجري فيه من تطورات
  1/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الهولوكوست سبة فـي جبـين الـتاريــخ: البابا  .36

وصف بابا الفاتيكان االبادة الجماعية لليهود في معسكرات االعتقال النازية بأنها سـبة ال تمحـى فـي جبـين                 
نجيل تتحدث عن الـدمار الـذي       وجاءت أشارة البابا إلى الهولوكوست بينما كان يعلق على آية من اال            .التاريخ

   . قبل الميالد586وما تال ذلك من نفي اليهود إلى بابل عام ) القدس(حاق بأورشليم 
  1/12/2005الرأي األردنية 

  
  مركل مع حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة .37
ا على ان المانيا تقـف الـى        أعلنت المستشارة األلمانية الجديدة آنغيال مركل في خطابه       :  اسكندر الديك  ،برلين

جانب حق اسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة، لكننا نؤكد في الوقت نفسه على حق الشعب الفلسطيني في ان                   
  . تكون له دولة مستقلة تعيش جنباً الى جنب مع اسرائيل في أمان وضمن حدود معترف بها

  1/12/2005الحياة 
  

  ميشال يوقع اتفاقية مع االونروا في غزة .38
وقع المفوض االوروبي للتنمية والمساعدة الغذائية لويس ميشال امس في غزة اتفاقية مع وكالـة               : نادر القصير 
  .وزار الشريط الحدودي ومعبر رفح لالطالع على العمل فيه.  مليون يورو14اونروا بقيمة 

  1/12/2005الحياة الجديدة 
  

  االنفصال منح اسرائيل دفئا في عالقاتها باوروبا .39
 ين بدهتسوررؤوب

إذا ما قبلنا استنتاجات التحليل الذي قام به باحثو مركز يافي لالبحاث االستراتيجية، فانه يبدو أن الوضع 
 .االستراتيجي السرائيل لم يكن افضل من االن في اي وقت مضي

ن يأتي قراءة التقرير الميزان االستراتيجي في الشرق االوسط، الذي نشره المركز قبل نحو اسبوع، يمكن أ
الفرق العسكري ـ النوعي بين اسرائيل وجاراتها ازداد في السنة األخيرة، وعظمت قوة ردع . بارتياح كبير

بقي في الحقيقة تهديد االرهاب، لكن ليس فيه خطر . اسرائيل ولم يعد يترصدها خطر حقيقي في جوهر االمر
ربما يخبئ المستقبل . جمه الي درجة كبيرةوجودي، وفي نهاية األمر نجح الجيش االسرائيلي والشاباك في ل

 .ايضا تهديدا ذريا ايرانيا، ولكن حتي يتحقق ذلك، كما يبدو، ستمر سنون غير قليلة
تحسنت . سورية تضعف وهي معزولة اآلن، كما يكتب رئيس مركز يافي، تسفي شتاوبر، في مقدمة التقرير

اتفاق استراتيجي، ستُزود مصر في اطاره اسرائيل ووقع بين الدولتين . العالقات بمصر في السنة األخيرة
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مصر ايضا أخذت علي عاتقها دور الوسيط بين . بكمية كبيرة من الغاز الطبيعي التي تحتاجها الستهالكها
 .اسرائيل والفلسطينيين

أصبحت اسرائيل واالردن حليفين استراتيجيين، . استقرار السالم مع االردن ايضا مستقر بدرجة كبيرة
احتالل العراق قضي نهائيا علي التهديد الذي كان لسنوات طويلة لـ الجبهة . عاون األمني مهم لهما معاوالت

 .الشرقية 
ابتدأت دول اوروبا تُعبر في غضون العام عن تفهم آخذ في . منح االنفصال اسرائيل دفئا في عالقاتها باوروبا

ي أكثر مشاركة االتحاد االوروبي في تقديم التسوية بين االزدياد لسياسة اسرائيل، وابتدأت تِزن علي نحو ايجاب
العالقات االستراتيجية بين اسرائيل والواليات المتحدة أفضل من أي وقت مضي، . اسرائيل والفلسطينيين

وليست ادارة بوش ال تضغط علي اسرائيل ضغطا حقيقيا لتقديم التسوية مع الفلسطينيين، بل هي ايضا تعطيها 
 .كافحتها لالرهابيداً حرة في م

يرمز موت عرفات وانتخاب . التطورات في مناطق السلطة الفلسطينية ايضا أسهمت في تحسين الوضع األمني
 ذلك، رياح التقدم، التي ما تزال معتدلة في الحقيقة في هذا ىاضافة ال. أبو مازن الي بدء عصر جديد أفضل

ستعمل نُظم الحكم . رار مسيرة الدمقرطة في المنطقة الشرق االوسط، تبشر بأمل استمىالطور، التي تهب عل
وفيما يتعلق بايران ـ فان . الديمقراطية، كما يعقل افتراضه من اجل تعجيل عملية التسليم لوجود اسرائيل

اختارت اسرائيل أن تحافظ في هذه المرحلة . تصريحاتها وأعمالها تشهد أنها عازمة علي احراز السالح الذري
 الظهور في القضية، ووافقت علي إبقاء عالجها في يد االوروبيين، الذين يحاولون الوصول الي علي إقالل من

ولكن حتي اذا فشلت هذه الجهود، فسيمر وقت غير قصير . اتفاق مع النظام االيراني لوقف برنامجه الذري
ون في االمكان وضعها حتي يمتلك االيرانيون سالحا ذريا، ويمر وقت أطول حتي ينجحوا في تطوير قنبلة سيك

واذا ما تزودت ايران بالسالح الذري، فيمكن أن نفترض أن ينمو بينها وبين . علي رأس صاروخ عابر للقارات
 .اسرائيل نظام مستقر جدا من الردع المتبادل، يعوق التهديد

ثر من كل جاراتها؟ اذن اذا كان وضعنا جيدا جدا، فلماذا تواصل اسرائيل إنفاق موارد كبيرة جدا في األمن، أك
تستثمر اسرائيل في . هذا السؤال ال يسأله تقرير مركز يافي، لكنه ملح انطالقا من المعطيات التي يعرضها

األمن، بقيم مطلقة، أكثر من مصر بثالثة أضعاف، وأكثر من سورية بستة أضعاف، وأكثر من االردن باثني 
االستثمار في األمن كجزء نسبي من الناتج الوطني ولن نتحدث عن . عشر ضعفا، وأكثر من ايران بضعفين

 .الخام، الذي يبلغ الي خمسة أضعاف ما يوجد عند مصر وثالثة أضعاف ما يوجد عند ايران
التأليف بين االمتياز العسكري الحاسم، القائم بين الجملة علي التجهيزات العسكرية األفضل بالكمية وبالنوعية، 

تراتيجي المحسن جدا، كان يفترض أن يقود الي استقرار الرأي علي اقتطاعات وبين الوضع الجغرافي ـ االس
لمزيد . كبيرة من الموازنة األمنية وعلي صياغة تصور أمني جديد، تكون كلفته أقل كثيرا من الكلفة الحالية

. حسنة يقينااألسف، ال يحدث األمران، ويجدر بوزير الدفاع أن ينظر في تقرير يافي ليذكر ما يعرفه معرفة 
يوجد موضع تؤخذ منه اموال غير قليلة، يمكن أن تحل جزءا كبيرا من مشكلة الفقر في اسرائيل، التي تقض 

 .مضاجعنا كثيرا
 30/11/2005) هآرتس(

  1/12/2005القدس العربي 
 

 في ظروف غير تقليدية... األميركي تقليدي -الصراع السوري .40
  مروان قبالن      
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 األميركية، إال أن الصراع بين البلدين ال يعدو، في          –ة التي تمر بها العالقات السورية       على رغم خطورة األزم   
السياق العام، كونه صراعاً تقليدياً بين دولتين مختلفتين في القوة واالمكانات االقتصادية والعسكرية، وبالتـالي               

  .والشروط التي يجري فيها الصراعالجديد هذه المرة هو البيئة . النفوذ السياسي الناتج عن هذه االمكانات
فالواليات المتحدة التي تفردت بقيادة العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، أخذت، وفق موجبات القوة التي تملكهـا،                 
تسعى للهيمنة على العالم، حيث تمتد مصالحها عبر القارات وتتطاول نحو الفضاء، مستفيدة من غياب أي قيود                 

ية، من جهة أخرى، وجدت نفسها بعد سقوط االتحاد السوفياتي في بيئة دولية جديدة              وسور. دولية على حركتها  
فالتوازن الذي حكم النظام الدولي تبخر كما تبخر معه الحليف االستراتيجي الذي ظـل يـشكل                . لم تعتد عليها  

ت في كثيـر    عامل أمان لمناورات سورية اإلقليمية، ومحدد أساسي لقدرتها على حماية مصالحها التي اصطدم            
  . من األحيان مع مصالح العمالق األميركي

لكن الدول، كاألفراد، تسعى بحكم طموحها إلى القوة والنفوذ والثروة، إلى خرق القانون كلما تراءى لها ذلـك                  
. وتتفاوت قدرة الدول على خرق القانون بحـسب قوتهـا ونفوذهـا   . ممكنا من دون أن تقع تحت طائلة العقاب      

 أكثر عرضة للعقاب من الدول القوية ما يعني أن هناك معايير مختلفة في تطبيق القـانون ألن                  فالدول الضعيفة 
من يقوم على تطبيقه عمليا هو القوى الكبرى التي أعطاها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية حصانة و نفـوذاً    

وعليه تعرض العراق   . دام الفيتو ال يملكهما غيرها من خالل عضويتها الدائمة في مجلس األمن وحقها في استخ            
 في حين أن أحدا لم يستطع معاقبة أميركا         1990ألشد العقاب عندما خرق القانون الدولي باحتالله الكويت عام          

  . الصادر عن مجلس األمن1483، بل شرع لها هذا االحتالل بموجب القرار 2003على احتاللها العراق عام 
ة أكثر تمسكا بالقانون الدولي ألنه يـشكل نوعـا مـن الـضمانة لوجودهـا                و نتيجة لذلك تبدو الدول الضعيف     

واستقرارها، في حين ال تعير الدول القوية اهتماما كبيرا لهذا القانون بحكم قدرتها على حماية نفسها ومصالحها                 
  .بامكاناتها الذاتية

فبعدما فقدت حليفهـا    . يركاهذا الحال انعكس على تصرفات سورية بعد الحرب الباردة، كما على تصرفات أم            
القديم، بدأت سورية تتواءم مع البيئة الدولية الجديدة من خالل زيادة حجم الفرص وتقليل درجة المخاطر في ما                  

وتمحورت استراتيجية األمـن القـومي الـسوري حـول فكـرتين            . يشبه إدارة األزمة في عالقاتها الخارجية     
حاد السوفياتي عبر تحسين العالقة مع واشنطن وحتى الـدخول         سعت دمشق إلى تعويض خسارة االت     : أساسيتين

تحت مظلتها من خالل االنضمام إلى التحالف الدولي الذي طرد العراق من الكويت، ثم القبول بعملية الـسالم                  
  .التي أصبحت في عهد الرئيس بيل كلينتون جزءا مركزيا من االستراتيجية األميركية في الشرق األوسط

من الدرس العراقي سعت سورية إلى تقليل حجم المخاطر التي أفرزتها البيئة الجديدة مـن خـالل                 وباالستفادة  
لكنها بقيت تحتفظ   . االحتماء بمظلة الشرعية الدولية وتجنب كل ما شأنه وضعها في خانة خرق القانون الدولي             

ن أن تصل بالضرورة إلى درجـة       بأوراقها اإلقليمية لتذكير العالم بأرضها المحتلة بين الفينة واألخرى من دو          
  .الوقوع في المحظور

لكن الوضع االستراتيجي في العالم بدأ يأخذ شكال مختلفا مع صعود اليمين المحافظ في أميركا وإصراره علـى          
كما طرأ وضع   . 2001 أيلول سبتمبر    11االستفادة بشكل كامل من غياب القيود الدولية، خصوصاً بعد هجمات           

جم عن احتالل العراق وتحول أميركا إلى جار لسورية، ما زاد من حجم المخـاطر وقلـل                 جديد في المنطقة ن   
األعظـم منهمـا    : الفرص، فأدى االحتالل األميركي للعراق إلى صدام ارادات بين قوتين من حجمين مختلفين            

  .تسعى إلى تمرير مشروعها في الشرق األوسط فيما تحاول القوة األصغر مقاومة هذا المشروع
ض التدهور المستمر في العالقات مع واشنطن احد ركني االستراتيجية األمنية الـسورية، وهـو تجنـب                 وقو

مع ذلك ظل موقف دمشق صلبا إلى حد ما بسبب اإلصرار على التمـسك              . الصدام مع القوة العظمى بأي ثمن     
كا على تحويل سورية من     لكن إصرار أمير  . بمظلة الشرعية الدولية مستفيدة من الممانعة الدولية لحرب العراق        

حال االلتزام بالقانون الدولي الذي شكل الركن الثاني الستراتيجية األمن القومي السورية إلى حال الخروج عليه                
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دمشق سوريا في موقف بالغ الصعوبة وأخرجها من الحصن الذي ظل يحميها في مواجهتهـا مـع الواليـات                   
  .المتحدة خالل السنوات الثالث األخيرة

ت واشنطن في السنة المنصرمة من قلب معادلة الصراع من خالل وضع دمشق خارج حظيرة الشرعية                وتمكن
وهذا ما جعل من األسهل عليها إدارة الصراع مع سورية وعزلها تمهيدا ربما             . الدولية والدخول إليها بدال منها    

قبة دمـشق علـى عـدم       لضربها عسكرياً، متسلحة في كل ذلك بإجماع دولي وتصريح من مجلس األمن لمعا            
  .تعاونها في تطبيق القرارات الدولية، وهذا شرط لم يتحقق لواشنطن في الحال العراقية

، إال انـه ال يجـوز   )الرأي العام األميركـي (إن القيد الوحيد على طيش اإلدارة األميركية اليوم هو قيد داخلي   
جمات على سورية من دون أن تعلن أنها فـي          االتكال على هذا العامل الن واشنطن لن تعدم الوسيلة لتبرير ه          

فالواليات المتحدة اعتبرت حربها على كمبوديا والوس امتدادا للعمليات العسكرية في فيتنـام             . حال حرب معها  
من دون أن تعلن يوما أنها في حال حرب مع هاتين الدولتين، وهذا ما أكدته وزيـرة الخارجيـة األميركيـة                     

ها أمام لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس الشهر الماضي عندما سئلت ما إذا             كوندوليزا رايس في شهادة ل    
كان الرئيس بوش سيستشير الكونغرس في شأن أي عمل عسكري ضد سورية أو إيـران أو الـدولتين معـا،                    

  .فأجابت ان الرئيس يتمتع بهذه الصالحيات من خالل الحرب على اإلرهاب والحرب على العراق
أهمية القرار السوري بالسماح للجنة التحقيق الدولية باستجواب عدد من المسؤولين المشتبه بهـم              من هنا تأتي    

فعودة سورية لالحتماء بمظلة الشرعية الدولية سينزع من يد اإلدارة األميركيـة الحجـج     . في اغتيال الحريري  
زدواجية المعايير الدولية فلن يفيد     أما االستمرار بالشكوى من ا    . والذرائع التي تستخدمها لعزل دمشق و إيذائها      

 .كثيرا الن النظام الدولي مبني في األساس على القوة و ليس على المبادئ، وسورية أكثر من يعرف هذا الواقع
1/12/2005الحياة   

 
  صعود اإلسالميين وشرعياتهم .41

  زهير قصيباتي     
ة التي أطاحـت المعادلـة التقليديـة فـي          آخر مفاجآت االنتخابات البرلمانية في مصر يكمل اليوم صورة الهز         

وكثير مـن مالمـح     ... الصراع بين الحزب الحاكم واألحزاب غير الدينية، لمصلحة جماعة األخوان المسلمين          
 .الصورة ما كان ليتشكل لوال قوة الدفع األميركية لتأجيج عواصف التغيير في الشرق األوسط الكبير

 مسار نقل العراق الى مرحلة الشرعية التمثيلية الكاملة، في عصر الدستور            بعد أيام قليلة، تكمل قوة الدفع ذاتها      
وبعد اسابيع قليلة، يفترض ان يكتمل مشروع نقل        . ولمصلحة غلبة القوى الدينية الشيعية    ... الدائم لما بعد صدام   

يلية، في عصر   السلطة الفلسطينية الى مرحلة الشراكة مع قوة اسالمية حماس ستكتسب باالنتخابات شرعية تمث            
 .هدنة ما بعد االنتفاضة

ومن العراق الى مصر وفلسطين، بعد لبنان، رياح قوة الدفع األميركية تحكمت وما زالت بفرض المـسار                 ... 
االنتخابي الى نهاياته، وهي نهايات حقبات لن تكون سعيدة في كل من حلقات طوق التغيير، للسلطة او ألحزاب                  

لزاوية في مشروع نشر الديموقراطية األميركية من خالل تشجيع الحكومات أو           يشذ عن احجار ا   . سلطة حاكمة 
إرغامها على االحتكام الى صناديق االقتراع، العراق الجديد، حيث السلطة الناشئة اول وليد بعد غـزو أطـاح                  

لك ال يلغي   لكن ذ . القوة القابضة على إرادة الناخبين وأعناقهم، وما كان ألي حزب او تيار معارض ان يهزمها              
 –حقيقة ان السلطة الناشئة ذاتها متهمة باستغالل قبضة الوجود العسكري للواليات المتحدة، لتطويع معارضيها               

بل هي متهمة بمحاولة فرض حكـم       .  بحجة وقوفهم في وجه عملية التغيير الديموقراطي       –بمن فيهم المسلحون    
 .توتاليتاري في غفلة من األميركيين

نقالب المنطقة على ذاتها، هم انفسهم رموز فكر أقرب الى النهج التبشيري الذي توج النظام               سادتهم، مهندسو ا  
اصطفاف نـاجز،   . خير مطلق أو شر مطلق    : العالمي الجديد بقبضة تشدد مسيحي صنّف البشر في معسكرين        
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ي ينتهي الى صـعود     وبالعودة الى ثمار النهج إياه، في الشرق األوسط، لعل المسار االنتخاب          . بين اسود وابيض  
إما مع وإما ضد، صاغر او      : القوى واألحزاب الدينية، ذات الميل الطبيعي الى تصنيف اآلخرين في معسكرين          

 .عدو، حقيقة مطلقة يحتكرها المنتصر في صناديق االقتراع، وكذب مطلق يرمى به كل من يعارضه
 المسلمين في مصر، في حواره مع الـسلطة         وإذا جانَب اإلنصاف، استباق تجربة المنتصر من جماعة األخوان        

 فممارسات القوى الدينية التي     – اذا اجريت االنتخابات     –في فلسطين   ) حماس(ومشاركتها في القرار، وتجربة     
بل حتى إلنقـاذ    ... تربعت على السلطة التنفيذية في بغداد، ال تترك حيزاً لإلشادة بتسامحها مع الصوت اآلخر             

 .ية األميركيسمعة مشروع الديموقراط
قد يقال ان النهج التبشيري للمحافظين الجدد في اميركا، هو تحديداً ما اتاح صـعود القـوى اإلسـالمية فـي                     

 المشكلة هو ما اذا كانت ادارة الـرئيس جـورج   –والسؤال . المنطقة، بعدما عانت اقصاء وقمعاً وتغييباً قسرياً    
على اتهام معظمها باإلرهاب او بالـسكوت عنـه، او          بوش عنت تسهيل ذلك الصعود لتيارات دأبت واشنطن         

إدانتهـا بالعمالـة    (وعلى حماس   ) السكوت(ينطبق ذلك على االخوان     . بالعمالة لدول أدرجتها في محور الشر     
، لكن األهم بعد اكتمال المسار االنتخابي في مصر وفلسطين، يبقى في تجليات تعامل الجماعة               )السورية وإيران 

في مصر تعامل األخوان مـع الحكـم        . ة واألصوات األخرى في المجتمعين، دينية وحزبية      والحركة مع السلط  
وفي فلسطين، ابرز امتحان لـ حماس تفـادي        . بعيداً من منطق الثأر، ومع األقباط بعيداً من هواجس الشكوك         

 كسبت شـرعية    في حال ... الشرك اإلسرائيلي إلسقاطها في مستنقع اغراءات السلطة، واستبدالها بها مفاوضاً         
 .نيابية واسعة، تبدو مرجحة امام إخفاقات فتح

يبقى ان المسار االنتخابي لن ينقل المنطقة الى عصر الديموقراطية اذا ارادها كل منتصر دولة بمعيار الحقيقة                 
وحذار اصحاب المشاريع الخفية في واشنطن، فهؤالء، بعد ورطة العراق، ما زالوا            . المطلقة، والصوت المطلق  

 درين على رسم اكثر من سيناريو لتكرار محنة الجزائر، بصيغة منقحة، وإذ ذاك يكسب الجميع الجحيمقا
. 

1/12/2005الحياة   
 

   اإلسرائيلية وانعكاسها على الفلسطينيينالسياسيةتقلبات الخريطة  .42
  ياسر الزعاترة

 يمكن إال أن يترك آثـاره علـى   من الواضح أن المزاج العام في الشارع اإلسرائيلي قد أخذ يتقلب على نحو ال  
الفلسطينيين إذا لم يبادروا إلى مواجهة الموقف بمقدار ما يتطلبه من عناصر قوة وتماسك، وقـد تجلـى ذلـك                    

اليهودي المغربـي   (التقلب في الحدثين الكبيرين اللذين ضربا تلك الساحة، وتمثل األول في فوز عمير بيريتس               
 شيمون بيريز، فيما تمثل الثاني بخروج شارون من حـزب ليكـود             بزعامة حزب العمل في مواجهة    ) األصل

 .وتأسيس حزب كاديما
أن ما جرى تصعب قراءته بمعزل عن تحليل الموقف العام في الشارع اإلسرائيلي بعد خمـس سـنوات مـن                    

 .ناندالع انتفاضة األقصى من جهة، وبعد شهور على تنفيذ خطة فك االرتباط عن قطاع غزة التي نفذها شارو
بالنسبة الى انقالب حزب العمل وصعود يهودي شرقي إلى زعامته، فإن من غير العسير القول إن لما جـرى                   
بعده االقتصادي واالجتماعي من زاوية اتساع دوائر الفقر في المجتمع اٍإلسرائيلي وفقـدان الحـزب لنكهتـه                 

قتصادي على نحـو يبتعـد كثيـراً عـن          المميزة بعد دخوله تحت عباءة ليكود الذي كان نتانياهو يدير ملفه اال           
 .منطلقات العمل ذات النكهة اليسارية

من الواضح أن بيريتس ال هو يتبنى النموذج االشتراكي الكامل الذي يؤثر سلباً على اقتـصاد دولـة عمادهـا                    
 .خيرةالنظام الرأسمالي، وال هو يتجاهل هموم الطبقات المتوسطة والفقيرة، وإن بدا أكثر انحيازاً لهذه األ
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لكن ذلك ال يخفي البعد السياسي لما جرى، فأن يبقى حزب العمل ذيالً لليكود يعني ذلك بالنسبة الى البعض أن                    
مسيرة التسوية ستبقى معطلة، حتى لو نجح شارون في تمرير خطة فك االرتباط، ألن المسافة ما بين الخروج                  

س من السهل جسرها، بدليل مشروع أوسلو الذي بدأ         من قطاع غزة وبين محطة التسوية النهائية تبدو كبيرة لي         
والخالصـة أن   . 2000 ووصل الى الطريق المسدود في تموز يوليو عـام           1993بغزة في أيلول سبتمبر عام      

بعض جمهور حزب العمل ال يزال يأمل بقدرة حزبه على تحريك عجلة التسوية على نحو ال يبقيهـا أسـيرة                    
فاضة األقصى ال تزال حاضرة في الوعي اإلسرائيلي، وال يعنـي هـدوء             هواجس شارون، ونتذكر هنا أن انت     

 .العمليات العسكرية أن الجماهير قد تجاوزتها وانتهى األمر
بالمقابل يبدو انقالب ليكود أوضح صلة بالملف الفلسطيني، أو بملف التسوية، ففي حين كـان الـصدام بـين                   

 فك االرتباط عن غزة، فإن من خرجوا من الحزب إلى           شارون وصقور الحزب قائماً على ملف التسوية وخطة       
جانب شارون، ومعهم من انحازوا إليه من داخله وخارجه ال يبدون معنيين بشيء قدر عنايتهم بملف التـسوية                  
والخروج من أسر النزاع التاريخي الذي يؤثر على كل شيء في الدولة العبرية، خصوصاً في ظل اسـتمرار                  

 .قصى التي تركت آثاراً عميقة في الوعي الجمعي للجمهور اإلسرائيليحضور هواجس انتفاضة األ
 

اآلن تبدو الساحة الحزبية والسياسية في الدولة العبرية على درجة من الوضوح، فما نحن بانتظاره هو تكتـل                  
ـ                ع يتزعمه حزب شارون الجديد إلى جانب العمل وشينوي وميريتس، يحكم الدولة العبرية خالل السنوات األرب

القادمة بعد االنتخابات التي ستجري مطلع العام المقبل، وهو تحالف سيقترب فيه شارون من خطـاب العمـل                  
االقتصادي واالجتماعي، مقابل اقتراب العمل من خطاب شارون السياسي في مـا يتعلـق بعمليـة التـسوية،                  

كثر قوة في التحالف، بل أيضاً ألن       والنتيجة هي أن الملف السياسي سيبقى عملياً بيد شارون، ليس فقط ألنه األ            
ما يطرحه يكاد يحظى بتأييد الغالبية في الدولة، بما في ذلك المؤسسة األمنية والعسكرية، فيما يحظـى بـدعم                   

 .صهاينة الواليات المتحدة، ومن ورائهم النظام السياسي األميركي
سوية، اذ أعلن من دون مواربـة أنـه         والحال أن بيريتس ال يختلف كثيراً عن شارون في التعاطي مع ملف الت            

ضد تقسيم القدس وضد حق العودة، إضافة إلى تأييده بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية بصرف                 
النظر عن حجم المساحة أو المقايضة التي يطرحها في هذا الشأن، إذ كان له طرح في األصل، وهو اليهـودي             

 .ثر تشدداً من اآلخرين على هذا الصعيدالشرقي الذي يدرك أن جمهوره أك
اما بالنسبة الى شارون، فإن مشروعه القديم هو ذاته الجديد، وهو مشروع يستند إلى فكرة فك االرتبـاط عـن                   
قطاع غزة، كمحطة لتنفيذ خريطة الطريق وفق ما يفهمها، أي التركيز على المرحلة الثانية منها ممثلـة فـي                   

من مـساحة فلـسطين التاريخيـة    % 8دائمة في حدود الجدار األمني، وتقوم على الدولة المؤقتة التي ستصبح     
 .بحسب أحد المحللين اٍإلسرائيليين، أو أكثر قليالً إذا اخترنا التفاؤل

وقد أعلن الرجل صراحة عن هذا البرنامج أثناء إعالن الحزب الجديد والتصريحات الالحقة، مركزاً علـى أن                 
نات الكبرى، ومؤكداً أن فك ارتباط ثانياً لن يتم قبل أن يفكك الفلسطينيون منظماتهم              وحدة القدس وبقاء المستوط   

 .اإلرهابية، أي أنه سيكون بعد ذلك
شارون إذن لن يغادر مشروعه أو برنامجه الذي طالما أكد عليه، ومعه رئيس ديوانه دوف فايسغالس خـالل                  

و الدولة الموقتة بحسب تعبير خريطة الطريق، مع الـسعي          إنه الحل االنتقالي بعيد المدى، أ     . العامين الماضيين 
الحثيث نحو فتح آفاق التطبيع مع الدول العربية، وكل ذلك في سياق استثمار الحرب على العراق ومن بعـدها                   

 .الضغوط على سوريا، وما يمكن أن تؤدي إليه على صعيد عزل النظام
األرض، والمتمثلة في استمرار بنـاء الجـدار وتعزيـز          لكن ذلك لن يخفي سياسة شارون الماضية حالياً على          

االستيطان في القدس والضفة الغربية، إلى جانب المضي قدماً فـي مطـاردة رجـال المقاومـة الفلـسطينية،                 
خصوصاً في الضفة الغربية، ومعها الضغوط المختلفة األشكال على السلطة ورموزها لدفعهم أكثر فأكثر نحـو   
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نتيجة دفعهم إلى العمل حثيثاً على استهداف قوى المقاومة، ليس على نحو أمني فقـط،               الحضن اإلسرائيلي، وال  
 .بل وعلى نحو سياسي وفكري أيضاً

 
بالمقابل تبدو الساحة الفلسطينية في حال من االرتباك أمام االستحقاقات الجديدة في الدولة العبرية، تماماً كمـا                 

لعبة االنتخابات وتفاصيلها ونتائجها المتوقعة أكثر من انـشغالها         كان حالها قبل ذلك، فمن جهة تنشغل السلطة ب        
بما يفعله شارون على األرض، فيما تنشغل حماس أيضاً باالنتخابات على أمل الحصول على نتيجة تحميها من                 
تغول السلطة في حال مضى مشروع أوسلو الجديد وطال كابوسه أكثر من المتوقع، والنتيجة هي ضعف ردود                 

ة على الخروقات اليومية اإلسرائيلية لما يسمى التهدئة التي أصبحت من طرف واحد عملياً، بدليل مـا                 المقاوم
يجري يومياً من قتل واعتقاالت، وحيث تصطاد األجهزة األمنية اإلسرائيلية رموز المقاومة واحداً إثر اآلخـر،                

ويتزامن ذلك كلـه مـع      . ن التهدئة فيما تعتقل أعداداً كبيرة ربما وصلت ضعف عدد من أفرج عنهم بعد إعال            
ضعف عام في الساحة الفلسطينية في مواجهة سياسات االستيطان واستمرار بناء الجدار، إذ تنحصر النشاطات               

 .السياسية في مسيرات رمزية يتصدرها نشطاء دوليين
ها، كان نموذجـاً    اتفاق المعابر الذي رعته، بل ربما فرضته كوندوليزا رايس الباحثة عن إنجاز سياسي لرئيس             

للبؤس السياسي الذي ينتظره الفلسطينيون في المراحل القادمة، إذ أكد االتفاق الذي تطلب شهوراً النجازه بقـاء              
 .القطاع تحت الوصاية اإلسرائيلية بموافقة فلسطينية مصرية مع األسف

ته البرلمانيـة والحزبيـة،     نحن إذن أمام مرحلة صعبة سيكون فيها شارون أكثر قوة من ذي قبل؛ داخلياً بسطو              
وفي مقابله سلطة ال تملك غير برنـامج التفـاوض          . وخارجياً بالدعم األميركي الالمحدود والتواطؤ األوروبي     

وتطبيع الداخل عليه مهما بلغ مداه، في تجاهل لطروحاتها السابقة حول االنتفاضة السلمية، في حـين ال يبـدو                   
وتبقى قوى المقاومة التي ال يمكنها أن تفـرض علـى           . لى شارون الوضع الدولي والعربي في وارد الضغط ع      

حركة فتح خطاً ال تريده، فيما هي في وضع صعب بسبب المعطيات العربية والدولية، السيما بعـد مسلـسل                   
والنتيجة هي أن الفلسطينيين سيعيشون أوضاعاً صعبة بانتظار انفراج لـن يـأتي مـن دون                . استهداف سوريا 

 . الملف العراقي لجهة تأكيد الهزيمة أو الفشل األميركيمتغيرات أفضل في
 1/12/2005الحياة 

 
  2015وثيقة في عّمان لسيناريوهات العرب واسرائيل عام  .43
اقر عدد من المفكرين والباحثين العرب وثيقة للسيناريوهات المحتملـة لــ الـصراع              :  نبيل غيشان  -عمان  

 في ختام مؤتمر متخصص في عمان دعـا اليـه مركـز             2015رؤية استراتيجية حتى    :  اإلسرائيلي –العربي  
  .دراسات الشرق االوسط

واكد مدير المركز جواد الحمد ان وثيقة المؤتمر هي ملك لألمة العربية جميعاً واعداً بنشرها وايـصالها الـى                   
  .اصحاب القرار في كل المواقع

 اإلسـرائيلي،   – فـي الـصراع العربـي        وكان المؤتمر استعرض الواقع الراهن لألمة والميزان االستراتيجي       
  .ومخاطر استمرار الخلل في هذا الميزان، خصوصاً في ظل غياب الرؤية اإلستراتيجية العربية الموحدة

واوصى الحكومات واألحزاب والتنظيمات والمؤسسات واألفراد ذوي العالقة بصياغة القرار لالسـتفادة مـن              
ساس وإطار عام لوضع الخطط، وتشكيل الرؤى السياسية، وبلـورة          السيناريوهات التي توصل إليها المؤتمر كأ     

اتجاهات التعامل الالزمة مع كل منها لدفع المتغيرات نحو تحقيق المـشروع العربـي اإلسـالمي، وتعزيـز                  
  .اتجاهات مقاومة المشروع الصهيوني وأدواته
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يل الى اعادة تقويم تجربتهـا فـي        ودعا األطراف العربية التي شاركت في عمليات التسوية والتطبيع مع إسرائ          
ضوء المؤشرات التي تؤكد الضرر البالغ الذي تسببت به هذه االتجاهات على القـضية الفلـسطينية، وعلـى                  

  . اإلسرائيلي لصالح المشروع الصهيوني-اتجاهات الصراع العربي 
حـدق، ووقـف كـل    وطالب بضرورة حشد اإلمكانات والطاقات العربية لصالح مواجهة الخطر الصهيوني الم       

أشكال االستنزاف الداخلي، سواء على صعيد المزايدات السياسية واإلعالمية أو على صعيد العنف واإلرهـاب               
وترويع اآلمنين، وتحقيق اإلصالح السياسي الشامل، وبناء المجتمع الـديموقراطي الحـر ومعالجـة ظـواهر                

وطني عربي استراتيجي يتخذ من المعالجـة       االنحراف الفكري وأعمال العنف واإلرهاب المحلي وفق منظور         
االجتماعية والفكرية إطاراً لتحقيق مزيد من الوحدة الوطنية، واحتـواء تـداعيات المعالجـات األمنيـة لهـذه        

  .الظواهر
واوصى بتطوير القدرات العربية العسكرية بكل المستويات بما يعالج الخلل في التـوازن االسـتراتيجي مـع                 

 ووضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات التي يتعـرض لهـا األمـن القـومي       القدرات اإلسرائيلية 
  .العربي، ويؤكد رفض حاالت االحتالل والتهديد بالعدوان على دول عربية بما يخدم المشروع الصهيوني

رهاب، واكـد   واعلن رفضه لالشكالية التي خلقتها السياسات األميركية واإلسرائيلية في الخلط بين المقاومة واإل            
دعمه للمقاومة المشروعة لالحتالل بكل الوسائل، وادان االرهاب الذي يستهدف األبرياء والمـدنيين مـن دون                

وطالب المؤتمر المفكرين والسياسيين العرب بتبني هذا الموقف والدفاع عنه وتشجيع المنظمة الدوليـة              . تمييز
  .على تبنيه

 المجتمع المدني في الوطن العربي العمل على تطوير دور العرب           وناشد الحكومات والقوى العربية ومؤسسات    
ودعا الى تعزيز الحوار مع     . في السياسة الدولية، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في رسم مستقبل المنطقة والعالم           

  اإلسرائيلي في  –دول الجوار العربي بما يؤمن المصالح المشتركة ويدعم الموقف العربي في الصراع العربي              
  .آسيا وأفريقيا وأوروبا

وأكد اهمية وحدة الشعب الفلسطيني، ونبه إلى مخاطر الصراعات الداخلية الجسيمة التي تهدد بتشتيت قواه في                
  .مواجهة االحتالل

ودعا المؤتمر اإلعالم العربي إلى بناء الثقة في نفوس الشباب العربي والفلسطيني لتحمل مسئولياته تجاه قضية                
  .ا العربيةفلسطين والقضاي

وشدد على اهمية تعزيز دور الجامعة العربية إلعادة الثقة بها كهوية جامعة للعـرب وحاضـنة لـسياساتهم،                  
والتشديد على أهمية تفعيل قراراتها والعمل على إحيـاء مكاتـب           . خصوصاً في ظل المشاريع الشرق أوسطية     

  .مقاطعة إسرائيل في الدول العربية
لهيمنة األميركية على المؤسسات الدولية لفرض الحصار على الدول العربيـة أو            واشار إلى مخاطر استمرار ا    

للتدخل في شؤونها الداخلية، ودعا إلى إصالح األمم المتحدة بما يجعل للعرب وزناً مؤثراً ويحتـرم مـصالح                  
 للعولمـة   واوصى بتكثيف الجهود والمشاركة الفاعلة في التيارات الدولية المناهـضة         . شعوب المنطقة والعالم  

  .والتي تندد بالسياسات األميركية وبالممارسات اإلسرائيلية في فلسطين
1/12/2005الحياة   

 
  :صورة .44
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  . تلميذ فلسطيني يواجه جندياً اسرائيلياً على حاجز في مدينة الخليل

 1/12/2005النهار اللبنانية 


