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 الرئيس االيطالي يؤكد لعباس تأييد بالده لقيام دولة فلسطينية .1
محمـود  أمـس   الرئيس االيطالي تشامبي اكد اثناء استقباله في رومـا          أن   3/12/2005 القدس العربي    ذكرت

وقال لقد اكدت اوال تأييد ايطاليا الدائم لهدف الشعب          . فلسطينية مستقلة وسيدة     عباس ان ايطاليا تؤيد قيام دولة     
 .الفلسطيني وهو قيام دولة مستقلة وسيدة تتعايش مع اسرائيل بسالم وامن، في اطار حدود آمنة ومعترف بهـا                   
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ـ                  دد لـدي   واضاف ان هذا الهدف يبدو اليوم قريب المنال بفضل ثالثة عناصر مـشجعة، اوال الـوعي المتج
االسرائيليين والفلسطينيين بضرورة تخطي الصراع بسرعة، ورغبة المسؤولين لدي الجانبين بااللتزام الكامـل             

ووصف الرئيس االيطالي ضيفه بـ الرجـل        .للتوصل الي حل، واخيرا االتفاق الهام حول االنسحاب من غزة           
 . التخريبية واالرهابية محاربة الحركاتى العباسالذي يجسد آمال الفلسطينيين ، داعيا 

وفي مؤتمر صحفي مشترك رحب عباس بقرار ارييل شـارون مغـادرة        أنه 3/12/2005 الدستور     وأضافت
 .حزبه الليكود واعرب عن اقتناعه بقدرته على تحقيق السالم مع الفلسطينيين في حال اعيد انتخابـه فـي اذار                  

اعتقد ان الشعب االسرائيلي يمكن     ''واضاف  . ''سرائيليةان تغييرا جذريا حصل على الساحة السياسية اال       ''وقال  
  .ان يختار السالم

  .عباس انتقد مجموعات في المجتمع الفلسطيني لم تنبذ بعد اإلرهاب نهائيـاً           أن   3/12/2005السفير  وأوردت  
رة، قال برلوسكوني، ان شارون ال شك انه رجل دولة من طراز رفيع المستوى ويتمتع بشجاعة كبي               من ناحيته   

مضيفاً انا مقتنع ايضاً انه، على الجانب الفلسطيني ايضا، الرئيس هو الرجل القادر على ايصال فلسطين الـى                  
وتابع لقد جددت عرض ايطاليـا الستـضافة مـؤتمر دولـي او             . سالم نهائي مع إسرائيل والى دولة مستقلة      

رض بالقول اننا موافقـون علـى       ورد ابو مازن على الع    ). في جزيرة صقلية  (مفاوضات محتملة في اريتشي     
  .االقتراح، ولكن علينا ان نتفق مع االسرائيليين على الموعد المناسب

  
  معبر رفح بعد سماح السلطة بعودة مبعدين  شأنبوادر أزمة جديدة في  .2

اتهمت إسرائيل في شكوى تقدمت بها الى الواليات المتحـدة          :  د ب أ   ،تل أبيب ،  3/12/2005الدستور  نشرت  
ذكرت مصادر   و .الفلسطينية امس بالتهرب من التزاماتها التي ينص عليها اتفاق إعادة تشغيل معبر رفح            السلطة  

صحفية اسرائيلية إن شتاينتس وجه تحذيرات للسلطات االسرائيلية من خطر انهيار االجـراءات االمنيـة فـي                 
 ملحوظاً في عمليـات تهريـب       وادعى انه منذ تطبيق خطة فك االرتباط نشهد ارتفاعاً         .المناطق المحيطة بغزة  

  .الوسائل القتالية من سيناء الى غزة
، من   معبر رفح   مبعداً عبر  15اتهمت تل ابيب السلطة بالسماح بعودة       : رام اهللا ،  3/12/2005الحياة  وأضافت  

واوضح ابو شباك للحياة ان من تتحدث عنهم اسرائيل هم         . بينهم فضل الزهار واحد مؤسسي حماس احمد الملح       
طينيون من غزة ويحملون الهوية وجواز السفر الفلسطيني، ومن حقهم التحرك من القطاع واليـه بحريـة                 فلس
لقد دخل هؤالء من الجانب المصري بأوراق قانونية، وهنا مروا عبر المـراقبين األوروبيـين               : وأضاف. تامة

  .الذين لم يعترضوا عليهم
ت ونشأت في غزة، وسلطات االحتالل واليوم عـدت الـى           ولد: وقال فضل الزهار في مقابلة هاتفية مع الحياة       

أنا مواطن فلسطيني، ولي الحق مثل أي مواطن في العالم بالعيش فـي بيتـي ومـع                 : وأضاف. بيتي وأسرتي 
  .أما االبعاد فهو اجراء احتاللي غير قانوني. أسرتي

شتركة، وهو أيـضا مـا نفتـه    واتهمت اسرائيل السلطة بعدم بث ما يجري على المعبر الى غرفة العمليات الم   
 أوروبية، لكن اسـرائيل تريـد   - اسرائيلية-االتفاق يقضي البث الى غرفة فلسطينية  : السلطة، اذ قال ابو شباك    

  .البث الى حاسوب خاص بها، وهو مخالف لالتفاق
مـصادر عـسكرية     أن   3/12/2005الخلـيج اإلماراتيـة      ذكرت   القدس آمال شحادة  ونقالً عن مراسلتها في     

إن : معبـر، وقالـت   الإنهم في جهاز األمن قلقون جدا عما أطلقت عليه الواقع الجديـد علـى               : رائيلية قالت إس
  .إسرائيل وقعت على االتفاق تحت ضغوط رايس

وطلبت إسرائيل من مراقبي االتحاد األوروبي فحص الموضوع، وجاء الرد من رئيسهم الجنرال اإليطـالي أن                
وقال جلعـاد إن عـدم      . قل المعلومات في الوقت الحقيقي، ورفضت إسرائيل الرد       االتفاق ال يشمل بندا يلزم بن     

وجود مثل هذا البند يجعل االتفاق من دون أي أهمية أو قيمة، وال يمكن لنا أن نترك المعبر سائباً بهذا الشكل،                     
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وتوجـه   .فنحن ال نعرف من يدخل ومن يخرج، ويمكن لهذا أن يكون ابن الدن أو الزرقاوي أو خالد مـشعل                  
وقعوا على اتفـاق يـشمل نقـل الـصور           موفاز إلى الجنرال اإليطالي موضحا بالتأكيد على أن اإلسرائيليين        

والتفاصيل بشكل مباشر، وطالب بإجراء تغييرات فورية تضمن اطالع إسرائيل على التحركات فـي المعبـر                
   .بشكل مباشر

 الجهود األمريكية لحل القضايا التـي ال تـزال          وأجرت رايس اتصاال هاتفيا مع محمود عباس بعد واستعرضا        
  .عالقة

  
   لالنتخابات التشريعيةتستعداداالامواقع في القوائم يطغى على الترتيب  .3

 وتيـرة االسـتعدادات     أن: رام اهللا  مـن    منتـصر حمـدان    عن مراسلها    3/12/2005 الحياة الجديدة    نشرت
ء التسجيل الفردي والقوائم لالنتخابات اليوم، حيث       والتحضيرات الجراء االنتخابات التشريعية تصاعدت مع بد      

تواصل القوى واالحزاب والشخصيات الوطنية الراغبة بالتنافس حواراتها ومشاوراتها المكثفة لتشكيل القـوائم             
وحسب المتابعة لما يجري فـان المؤشـرات االوليـة           .وسط حالة من الضبابية حول طبيعة القوائم المتنافسة       

الجبهة الشعبية، في   و فتح ، حماس،     هيث قوى رئيسية خوض االنتخابات بصورة منفردة،        اظهرت اعتزام ثال  
 .حين تجري نقاشات وحوارات مكثفة بين الجبهة الديمقراطية، وفدا وحزب الشعب، لتـشكيل ائـتالف موحـد      

بمشاركة وإضافة الى ذلك فان هناك مشاورات ونقاشات تقودها حنان عشراوي، وياسر عبد ربه لتشكيل قائمة                
شخصيات وطنية ديمقراطية، وفي اإلطار ذاته تجري المبادرة الوطنية مشاورات ونقاشات لتشكيل قائمة بعـد               

وتتركز المباحثات على تشكيل القوائم للشق النسبي اكثر مـن           .ان تعثرت المباحثات مع غالبية القوى اليسارية      
وأشـارت مـصادر مطلعـة الـى ان          . القوى بشأنها  التركيز على انتخابات الدوائر مع تباين في االهتمام بين        

قالت احدى الشخصيات   حيث   ,المباحثات تتمحور حول ترتيب ممثلي األحزاب او الشخصيات في غالبية القوائم          
 ان الخالفات والنقاشات تتمحور حول موقع كل مرشح من تلك القوى فـي القائمـة ولـيس حـول                    ,المشاركة

 امكانية ان تلجأ الى المشاركة بأكثر من        ,فتح رجحت مصادر رسمية في      خرى ومن ناحية أ   .البرنامج االنتخابي 
  .قائمة لتجاوز تداعيات االزمة التي تعيشها

الجبهة الديمقراطية أعلنت عن أسماء مرشحيها      أن   :غزة والوكاالت  رام اهللا،  من   3/12/2005 البيان   وذكرت
 قيس عبد الكريم وصالح     هامرشحي ومن أبرز . ق تحالفات لالنتخابات التشريعية مع فتحها الباب واسعاً أمام تحقي       

 في بيت لحم أن فرصة الجبهة في إحراز نتيجة تناسب وزنها الحقيقي وتطلعاتهـا               هاواعتبر أمين سر   . زيدان
 االسـتعدادات الالزمـة      أيـضا   أنهت  الشعبية في هذه األثناء كشف رباح مهنا أن الجبهة        و .هي فرصة مؤكدة  
وكشفت  .أحمد سعدات رافضا الكشف عن باقي األسماء      هو    الجبهة قال إن أبرز مرشحي   و. لخوض االنتخابات 

 يقف عقبة امام تحقيق تحالف واسع لقوى اليسار في قائمـة            هخراً في سجنه أن   مؤمصادر قيادية زارت سعدات     
ركة فـي   من جهتها أعلنت الجبهة الشعبية القيـادة العامـة المـشا           و .موحدة ضد ما يسمى االستقطاب الثنائي     

عزا عادل الحكيم هذا التغير المفاجئ في موقف الجبهة إلى المتغيرات األخيرة وخاصة اتفاق              حيث   ,نتخاباتالا
  . القاهرة
 مصادر فلسطينية مطلعة أن مالمح قائمـة        هذكرتإلى ما   : القدسمن   3/12/2005األيام الفلسطينية    وأشارت

 فياض وياسر عبد ربه وحنان عشراوي بدأت تتبلور فـي           جديدة تضم عدداً من الشخصيات المستقلة مثل سالم       
خاصة بعد ان اتضح من استطالعات رأي فلسطينية اخيـرة            فياض هاوتشير تقديرات بأن يقود    .االيام االخيرة 

 فإنها سـتكون القائمـة      ,اوفي حال نجاح االعالن عنه     .قائمة، ان تحقق نتائج طيبة    رئاسته ل انه سيكون بإمكان    
 وسط توقعات بأنه في حال استجابت لتطلعات الشعب الفلـسطيني فإنـه    ,تشكلالى التي تنجح في     المستقلة االول 

سيكون بإمكانها جذب الكثير من االصوات التي كانت ستفضل عدم المشاركة لعدم رضاها عن قـائمتي فـتح                  
  .وحماس
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  فتح تواصل انتخاباتها في الضفة وتعتمد استطالعات الرأي في غزة .4

فتح واصلت امس إجراء انتخاباتها في الضفة الغربية وأعلنت انها          أن  : رام اهللا من   3/12/2005 الحياة   نشرت
وكانـت   .ستلجأ الستطالعات الرأي العام الختيار مرشحيها في قطاع غزة بعد تعذر اجراء االنتخابات هنـاك              

مـن بيـنهم جبريـل      ين  الذالخليل األكثر سخونة امس بسبب الثقل الذي يتمتع به المرشحون في هذه الدائرة،              
  .محمد الحورانيوالرجوب، ونبيل عــمرو، ورفيق النتشة، 

ن اجتماعـا عقـد     أمحمد الحـوراني    إلى قول   : غزةمن   3/12/2005 عكاظ    مراسل  عبد القادر فارس   وأشار
 ومعظم المرشحين لالطالع على الترتيبات التي أعـدتها لجنـة اإلشـراف علـى               ,الخليللكوادر الحركة في    

 سـتجرى   وبالمقابـل . مشيرا الى انه تم االتفاق على أن تجرى عملية الفرز داخل مراكز االقتراع            , باتاالنتخا
  االنتخابـات  وقفحول  تراجع في موقف الحركة     الاليوم االنتخابات في رفح وفي ستة مواقع وهو مايشير الى           

  . بمشاركة القواعدينمرشحلل اختيار إجراءفي القطاع و
 ان االنتخابات توقفت في     ,نيل مسؤول وقإلى  :  رويترز  نقال عن  نابلسمن   3/12/2005 القدس العربي    ونوهت

  . اثر احراق صناديق االقتراعأمسبلدة سلفيت القريبة من نابلس 
 من  المسؤول االمني في سلفيت،هأوضحإلى ما : رويترزوا ف ب، أ ب نقال عن  3/12/2005 السفير ولفتت

 نمرشحيالابات في المدينة، موضحا ان المشكلة تسببت بها محاولة بعض قرارا بعدم مواصلة االنتخ ن ثمةأ
 .إدخال أناس ليسوا اعضاًء في الحركة لالقتراع

نتخابات في قلقيلية    أن اال  :نابلس من   أمين أبو وردة  نقال عن مراسلها     3/12/2005 الخليج اإلماراتية    وأوردت
 حيث أشار إلـى   ،  تها هو تصاعد الخالفات حول آلي     لك ذ ن سبب أمحافظ  الالتي كانت مقررة أمس ألغيت، وقال       

ن الترتيبات لم تكن جاهزة، والخالفـات       ألجنة في المحافظة    القال منسق    ومن جهته    .نه سيتم تعيين المرشحين   أ
  .تأجيل يوما واحدا، إال أن القيادة العليا رفضتال نامتصاعدة، ولهذا طلب

قوة خاصة من جيش االحتالل اقتحمت      أن  : طولكرممن   3/12/2005 الحياة الجديدة     مراسل  مراد ياسين  وأفاد
 وقال شهود عيان ان المستهدف      .مركز اقتراع في بلدة زيتا بغرض اعتقال احد عناصر كتائب شهداء االقصى           

مركز على مغادرته تحت تهديد السالح      الر القائمين على    اجبإجنود الى تفتيش المقر و    التمكن من الفرار ما دفع      
 .ي ادى الى توقيف عملية االقتراع بشكل مؤقتاالمر الذ

  
   هالطيبي يزور ملوح في سجن .5

 . زار احمد الطيبي، امس عبد الرحيم ملوح، في سجنه في اسرائيل بعد تعرضه العتداء من قبل االحتالل
ونقل الطيبي عن ملوح قوله . وقال الطيبي إن ملوح يعاني من جروح ورضوض اثر اعتداء من حراس السجن

واوضح الطيبي ان الحالة الصحية لملوح في تحسن وان معنوياته عالية، . عتداء علي كان متعمدا وخسيسااال
  .مضيفا نقلت اليه تحيات الرئيس عباس الذي طلب مني االطمئنان عليه

  3/12/2005السفير 
  

   في تقرير ميليس» القيادة العامة«الرسن وسعد الحريري أقحما : جبريل  .6
ان اثارة موضوع وجود قواعد الجبهة الشعبية في لبنان جاء توطئـة            ‚ اكد احمد جبريل    :غسان يوسف ،  دمشق

وقال ان هذه القواعد كان لها دور كبيـر فـي تحريـر           .  ونتيجة لتحالف الجبهة مع سوريا     1559لتنفيذ القرار   
شأن الـداخلي   وفي ال  ‚ عاما 35وعمرها اكثر من    ‚ وهي ليست قواعد جديدة   ‚ جنوب لبنان تحت راية حزب اهللا     

الفلسطيني قال جبريل ان محمود عباس اصيب بصدمة خالل زيارته لواشنطن النه لم يحصل على شيء سوى                 
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واكد جبريل انه لن يشارك في حوارات القاهرة الن المـصريين           . بعض االموال لشراء السالح وقمع المقاومة     
 اتهام الجبهة الـشعبية باغتيـال       في رده على  و. وتركوا ما عداه  ‚ اخذوا من اتفاق القاهرة موضوع التهدئة فقط      

نحن اعلنا اكثر من مرة انه ليس لنا عالقة ال من قريب وال من بعيد فـي موضـوع                   : ، قال الرئيس الحريري 
  . اغتيال رفيق الحريري وتحدينا ان يحضروا دليال واحدا حتى ولو واهيا حول مثل هذه التهمة

 ساعة زودنا بمعلومة مهمة وهي معلومة مؤكدة جاءت من خالل           24والشيء الذي ممكن ان نقوله هنا انه قبل         
معلومة سربتها دولة كبرى من دول مجلس االمن لدولة عربية وهذه الدولة العربية اعطتنا ما يخصنا في تقرير                  

فة ويفهم من هذا التسريب انه عندما قدم ميليس تقريره الى االمين العام لالمم المتحدة اراد الرسن اضا                ‚ ميليس
ميليس رفض هذا االمر فاحتاروا فـي       ‚ وأيده في ذلك سعد الحريري    ‚ فقرة تخص الجبهة الشعبية القيادة العامة     

ان اقصى ما استطيعه هو     : فقال لهم ميليس  ‚  فقرة 222اي فقرة يضعون هذا االتهام  الن التقرير يحتوي على           
فاذا كانوا اتبعوا   ‚ دينا ان هذا التقرير مسيس    واضح ل ‚ الن هذا ليس رأيي   ‚  بين قوسين  101ان اضعها في الفقرة     

  .فانهم بالتأكيد اتبعوا نفس االسلوب في باقي الفقرات‚ معنا هذا االسلوب الدنيء والبعيد عن المهنية
  3/12/2005الوطن القطرية 

  
  السالم بالتخلي عن طالي فحيمة ىزكريا الزبيدي يتهم قو .7

 طالي  الحكم على صديقتهلزبيدي، عن استيائه العميق من صفقةر زكريا اعب: الناصرة ـ من زهير اندراوس 
ما قامت  وأوضح أن    غير مذنبة،    ها ان افبضم. وقال انه كان يتوقع ان يتم اطالق سراحها واالعتذار لها         . فحيمة

كل ما ارادت ان تفعله هو حماية الشعب الفلسطيني ومعارضة          ف امن اسرائيل،    ىبه لم يكن ليشكل اي خطر عل      
 الـسالم   ىن قو إلى أ  ,واشار في سياق حديثه   .  الفلسطينيين دون محاكمة   ىوم حكومتها بالحكم باالعدام عل    ان تق 

ـ      هااعتقد ان عدم وقوف الشعب االسرائيلي الي جانب       : واضاف. هافي اسرائيل خذلت    ان  ى هو اكبر برهـان عل
 .  وفق ما تسمح به ظروفيتهالن افوت اي فرصة لمساعد: وتابع قائال. غير معني بالسالمهم قسما كبيرا من

  3/12/2005القدس العربي  
  

   االحتالل بنيران وإصابة اثنين آخرين يناستشهاد شاب .8
استشهد شاب وأصيب اثنان آخران الليلة الماضية، بنيران قوات االحتالل أثناء تواجدهم أمام منازلهم بـالقرب                

در محلية أن الزوارق الحربيـة الـصهيونية        أفادت مصا  من ناحية أخرى     .من السياج الفاصل شرقي خانيونس    
أطلقت النار على قارب صيد قبالة شواطئ مدينة رفح ما أدى إلى استشهاد الشاب زياد البردويل وأكد شـهود                   

  .عيان أن جنود االحتالل أطلقوا النار بشكل مفاجئ باتجاه القارب
  3/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   خالل قمع مسيرتين في بلعين وعابود  مواطناً ومتضامنا14ًإصابة  .9

 مواطناً، جراء قمع قوات االحتالل مسيرتين في بلعين وعابود مناهـضتين   14اصيب امس،     :فادي العاروري 
، الذين رشقوهم بالحجارة، ورد علـيهم        بلعين   اندلعت مواجهات واسعة بين الجنود وشبان قرية      و. لبناء الجدار 

من جهة أخرى، اعتقل الجنود متضامنين إسرائيليين،        .طية والغاز المسيل للدموع   الجنود بإطالق األعيرة المطا   
  .وأصيب خالل المواجهات متضامن إسرائيلي، وأربعة من مواطني القرية

  3/12/2005األيام الفلسطينية 
  

   فلسطيني 100قررهدم منازل تؤوي اإلحتالل ي .10



 

 7

 وقال رئـيس مجلـس قـروي        ،  وت جنوب نابلس  قررت سلطات االحتالل هدم عدد من المنازل في قرية قري         
قريوت أن قوات االحتالل سلمت اثني عشر مواطناً في القرية إخطارات عسكرية، بهـدم منـازلهم بـدعوى                  
وقوعها في منطقة مصنفة لدى سلطات االحـتالل بمنطقـة سـي أي تخـضع للـسيطرة االمنيـة والمدنيـة                     

ي إطار مخطط القرية، وهي تؤوي عـائالت يـصل تعـداد            وأشار جبر إلى أن هذه المباني تقع ف       .اإلسرائيلية
  .أفرادها إلى أكثر من مئة

  3/12/2005البيان 
  

   البلدة القديمة في الخليلفياعتقال متضامن اسكتلندي  .11
اعلنت حركة التضامن الدولي ان ناشطا فيها اعتقل اثناء قيامه بحماية تالميذ تل الرميدة              :  نائل موسى ،  رام اهللا 

وكشفت الناطقة بلسان الحركة ان الناشـط الـدولي المعتقـل هـو              .لى ايدي افراد حرس الحدود    في الخليل ع  
واوضحت المتحدثة ان مكدونلد ورفاقه واظبوا       .االسكتلندي اندرو مكدونلد وان السلطات تمهد لترحيله الى بلده        

حمايتهم مـن اعتـداءات     على مرافقة تالميذ ومعلمي حي تل الرميدة في طريق الذهاب واالياب من مدارسهم ل             
  .المستوطنين

  3/12/2005الحياة الجديدة 
  

   فلسطيني الشهر الماضي 400االحتالل اعتقل  .12
اعتقلت قوات االحتالل خالل شهر نوفمبر الماضي أكثر من أربعمائة مواطن فلسطيني من             :  قدس برس  ،  غزة

، وذلك في إطار ما تسميه حكومة       مختلف أنحاء الضفة الغربية، معظمهم من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي         
  .الكيان ضرب البنية التحتية لفصائل المقاومة، والتأثير على االنتخابات التشريعية

  3/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  شارون يكره الحروب لكن سيحارب من أجل السالم  .13
زعـم شـارون لـصحيفة      : وكاالت تغريد سعادة وال   ،الرباط، رام اهللا  ،  3/12/2005االتحاد االماراتية   نشرت  

ليكونوميست المغربية امس انه يكره الحروب وانه مستعد لالعتراف بالدولة الفلسطينية شـرط ضـمان امـن                 
  .  اعتقد انني قادر على ادراك اهمية السالم اكثر من غيري: وقال.االسرائيليين
شارون قال انـه يـولي عنايـة        ن   أ الرباط محمد األشهب  نقالً عن مراسلها في      3/12/2005الحياة  وجاء في   

ان المغرب فـي إمكانـه أن   وخاصة للعالقات مع المغرب، وأعرب عن أمله في تعزيز وتطوير هذه العالقات         
بالنسبة الـي، القـدس     : وسئل عن وضع القدس فأجاب     .يأخذ مكانه في الخريطة السياسية في الشرق األوسط       

ن تظل عاصمتنا، مع ضمان حرية أداء الـشعائر الدينيـة           واعتقد أن القدس الموحدة يجب أ     . عاصمة اسرائيل 
  .ورأى ان هناك امتيازات للعالم االسالمي في هذا النطاق. بالنسبة الى األديان كافة

قال خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية لمساندة نضال        : الرباط،  3/12/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 ما قامت به جريدة ليكونوميست هو عمل تطبيعي، يسعى إلى ترويج وتسويق             الشعبين الفلسطيني والعراقي، إن   

إن لجوء الجريدة إلى تلميـع      : صورة غير حقيقية لشارون الذي يعد أكبر إرهابي، وأضاف في تصريح للخليج           
صورة شارون هو من صميم الدعاية ألحد صقور الحرب، وهذه جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة اإلرهـاب                 

  .بي، الذي تمت المصادقة عليهالمغر
  

  تحالف شارون مع اليسار هو تحالف خطير جدا  : موفاز .14
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 مع عدد من رجال اليسار الذين يؤيدون اتفاقية اوسلو هـو ائـتالف              شارونائتالف  : هاجم موفاز شارون قائالً   
. ياسية وأمنية هذه الشخصيات من شانها أن تجر شارون الى سيناريوهات خطيرة من ناحية س             :وأضاف .خطير

شارون رجل صاحب فضل كبير ولكن مع هـذا         : وزاد .وأنا مقتنع بأن مصوتي الليكود سيعودون إلى الليكود       
وهناك تناقض كبير بين الليكود الديمقراطي مقابل قائمـة مـن           . فإنه أخطأ عندما تحالف مع شخصيات يسارية      

  .دون أعضاء وال مؤسسات وال ديمقراطية
  2/12/2005 48عرب

 
   ومحاربة اإلرهاباإلسكندنافيةرتس يعد الناخبين برفاهية الدول بي .15

 خرج حزب العمل بزعامة بيرتس في حملة اعالمية جديدة العطاء الطابع االقتـصادي              : نظير مجلي  ،تل أبيب 
دي فأعلن الحزب ان هدف سياسته االقتصادية االنتقال باسرائيل الى الرفاه االقتصا          . في الحملة االنتخابية المقبلة   

وعاد حزب العمل ليشدد على ان الرفاه ممكن فقط إذا تحقق الـسالم مـع                .القائم حاليا في الدول االسكندنافية    
وأكد برنامجه السلمي كبرنامج واقعي يحترم الفلسطينيين وحقوقهم، ولذلك يمكن ان           . الفلسطينيين وسائر العرب  

... ة من شارون على الحفاظ على امـن اسـرائيل     من جانبه وعد بيرتس وقال نحن لسنا اقل قدر         .يأتي بالسالم 
  .اننا لن نهدأ في محاربتنا لالرهاب

  3/12/2005الشرق األوسط 
  

  هل سينضم بن العيزر إلى كاديما؟  .16
. ذكرت مصادر إسرائيلية أن مسئولين من كاديما توجهوا إلى بنيامين بن إلعيزر القناعه باالنضمام إلى الحزب               

 لم يـرفض    هأن فيما أعلنت مصادر من كاديما    . ال يفكر في هذه االثناء بترك العمل      وقال مقربو بن العيزر أنه      
وأعرب مقربون من شارون عن املهم بأن يقبل االقتراح كونه لم يتلق حتى اآلن اقتراًحـا                 .االقتراح حتى اآلن  

  .واضًحا من قبل بيرتس
  2/12/2005 48عرب

  
   إسرائيل تحاول تسجيل أراضي مستوطنة جبل أبوغنيم .17
كشفت صحيفة يروشاليم األسبوعية انه تجري اآلن محاولة تـسجيل أراضـي مـستوطنة جبـل          : معا،  القدس

ويعنـي تـسجيل هـذه االراضـي الدارة      .أبوغنيم والمباني غير المنقولة فوقها في سجل الطابو االسـرائيلي      
  .المستوطنات النها تعطيها شرعية على حساب الكوشان والطابو االصلي حسب زعمهم

  3/12/2005أليام الفلسطينية ا
  

 تجربة ناجحة لصاروخ حيتس المضاد للصواريخ .18
 اعتمدت وزارة الدفاع اإلسرائيلية الجمعة النظام الدفاعي للـصاروخ          :القدس،  3/12/2005سي ان ان    نشرت  

وتدميره السهم كدرع دفاعي فعال في مواجهة التهديدات النووية اإليرانية المستقبلية وذلك بعد اعتراضه بنجاح               
اإلطالق تـم بنجـاح،     : وقال رئيس مشروع السهم    .3-صاروخ طويل المدى مماثل للصاروخ اإليراني شهاب      

 .وأهمية التجربة تنبع من أن مشروع السهم أثبت جانباً آخراً من مداه في العمليات ضد التهديـدات اإليرانيـة                  
  .ى ضوء التهديدات اإليرانية األخيرةوصرح موفار أن بالده في حاجة ماسة إلى منظومة دفاعية فعالة عل

تجربة تهدف إلـى    القال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن الغاية من        : 2/12/2005 48عربأضاف موقع   و
واعتبر مسؤولون في وزارة الدفاع نجـاح التجربـة          .فحص األداء لتحسينات تم تركيبها في جهاز الصاروخ       

  . على التهديد المتزايد لصواريخ بعيدة المدىإرتقاءاً هاما في تطور الصاروخ ليشكل ردا 



 

 9

  
  
  

 إسرائيل تطّور مروحيات بلغارية  .19
 مليون يورو مع شركة أنظمة إيلبيت اإلسرائيلية، 57أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أنها وقعت اتفاقاً بقيمة 

شى مع معايير حلف  طائرة هليكوبتر قديمة سوفياتية الصنع من أسطولها الجوي، لتتما18أمس، بهدف تطوير 
 )أ ب، رويترز. (شمال األطلسي

  3/12/2005السفير 
 

 تسعة جنود إسرائيليين يتمردون وينكلون بقائدهم .20
أعلنت قيادة الجيش االسرائيلي انها ستنزل أشد العقوبة بالجنود التسعة الذين أعلنوا التمـرد وتركـوا            : تل أبيب 

وكانت المشكلة قد تفاقمت، عندما انكـشفت       .  العسكري المباشر  مواقع الخدمة في منطقة رام اهللا ونكلوا بقائدهم       
وأمرت قيادة الجيش في تلك الكتيبة بالغاء هـذه         . أعمال التنكيل التي يقوم بها الجنود القدامى ضد الجنود الجدد         

وانتقم منه الجنود بواسطة فبركة شكوى ضـده        . وراح الضابط المسؤول ينفذ األوامر بحزم شديد      . االجراءات
فتركـوا مـواقعهم وفـروا مـن        . وعندما أعلنت براءة الضابط، أقدم التسعة على خطوة تمرد        . طعن باخالقه ت

  . الجيش
  3/12/2005الشرق األوسط 

 
   عملّية عسكرية خالل شهرين ونصف255المقاومة نفذت : مصادر صهيونّية .21

ي غزة، في ازدياد رغم االنسحاب      قالت مصادر إعالمية صهيونية إن عمليات المقاومة الفلسطينية ف        : بيت لحم 
 255وأشارت القناة الثانية في التلفزيون العبري إلى أن فصائل المقاومة نفّذت خالل شهرين ونصف                .من غزة 

   .عملية عسكرية ضد أهداف صهيونية
  3/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  الدول الصناعية توافق على توفير مساعدة مالية فورية للسلطة: فياض .22

أعلن وزير المالية، ان وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى أيدوا في اجتماع عقـد،              :  عبد الرؤوف ارناؤوط  
ينية، أمس، في لندن، مطلبه توفير مساعدة مالية فورية للسلطة الفلسطينية لتغطية العجز في الميزانيـة الفلـسط             

مشيراً أيضا الى انهم ايدوا باإلجماع طلبه ان يكون موضوع االقتصاد الفلسطيني بندا دائما على جدول اعمال                 
  .جيمس ولفنسونووكان االجتماع عقد بمشاركة ايهود اولمرت  .اجتماعات الدول الصناعية الكبرى

  3/12/2005األيام الفلسطينية 
  

   وارتفاع التمويلودائعالانخفاض : البنوك العاملة في فلسطين .23
أظهرت بيانات أداء المصارف العاملة في فلسطين والصادرة عن سلطة النقد في السلطة الفلسطينية، انخفـاض                
إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي وحجم ودائع العمالء على وجه الخصوص بنهاية أكتوبر قابلـه ارتفـاع                 

مـن ودائـع    % 79ة تحتل المرتبة االولى بنسبة تقـارب        وال تزال المصارف الوافد   . حجم التمويل المصرفي  
  .العمالء

  3/12/2005الغد األردنية 
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    اللجوءليمونادا فيلم فلسطيني يروي قصة  .24

بالتعاون بين جمعية كي ال ننسى في مخيم جنين، عـرض مركـز الالجئـين                 :وديع عواودة ،  القدس المحتلة 
قي ليمونادا الذي يروي قصة عائلة فلسطينية عادت إلى ملجأ جديـد            والشتات الفلسطيني شمل أخيرا الفيلم الوثائ     

  .لها في دائرة التشرد واللجوء، والعودة هذه المرة الى أحد مخيمات لبنان
  3/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  أطباء يناقشون قانون المجلس الطبي الفلسطيني .25
لمجلس الطبي الفلسطيني، المقرر عرضـه اليـوم         ناقش أطباء فلسطينيون، مؤخرا، قانون ا       :محمد البابا ،  غزة

  .على المجلس التشريعي، واستضافوا عددا من نواب التشريعي، الذي ناقش القانون سابقاً وأقره بالقراءة األولى
  3/12/2005األيام الفلسطينية 

  
   أوروبا في ذكرى النكبة لفلسطينيياستعدادات لعقد المؤتمر الرابع  .26

. طيني، الذي يتخذ من لندن مقراً له، إنه يستعد لعقد مؤتمر فلسطينيي أوروبـا الرابـع               قال مركز العودة الفلس   
مشيراً إلى أن مدينة مالمو السويسرية، ستحتضن المؤتمر، وذلك في السادس من شهر مايو القادم، بالتوافق مع                 

ا، ويقول مركز العودة إنه يعقَد      ويأتي هذا المؤتمر امتداداً لمؤتمرات لندن وبرلين وفيين        .ذكرى النكبة الفلسطينية  
 ويشارك في هـذا المـؤتمر       . تأكيداً على عدم تخلي فلسطينيي أوروبا عن حقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم            

كما تشارك فيه فرق فنية تراثيـة       . مجموعة من الشخصيات والمفكرين الفلسطينيين من مختلف أماكن الشتات        
  .ة تحكي القضية من جوانب مختلفةويحتوي المؤتمر معارض فني. فلسطينية

  3/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الوطنية للفلسطينيينالحقوق قرارات تؤكد 5ألمم المتحدة تتبنى ا .27
 خمـسة الجمعية العامة لألمم المتحدة تبنت أمس       أن  :   راغدة درغام  ،  نيويورك  من    3/12/2005 الحياة   قالت

تور رياض منصور مهمة ألن االسرة الدولية ال تزال تؤكد ان اسـرائيل             قرارات اعتبرها مندوب فلسطين الدك    
قوة محتلة عليها ان تنسحب من االراضي المحتلة بما في ذلك القدس، وألنها تؤيد الحقـوق الوطنيـة الثابتـة                    

وصـوتت الواليـات المتحـدة      . للشعب الفلسطيني في انشاء دولة عاصمتها القدس وفي حق الالجئين بالعودة          
 اسرائيلية إللغاء شـعبة حقـوق       -ائيل ضد جميع القرارات ومعهما مايكرونيزيا وذلك بعد حملة أميركية           واسر

الفلسطينيين في األمانة العامة والبرنامج االعالمي الخاص في شأن فلسطين واللجنة المعنية بممارسة الـشعب               
صويت ان هذه القرارات غيـر مفيـدة        وقال السفير االميركي بعد الت     .الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    

  . وهي رمزية فقط
المناقشة انتهت بالمطالبة باستئناف سـريع للمفاوضـات        أن   3/12/2005  بي بي سي العربية       وأضاف موقع 

. التي يؤمل أن تؤدي إلى تسوية دائمة للصراع العربي اإلسرائيلي، وبانتقاد النشاطات االستيطانية غير القانونية              
السفير اإلسرائيلي جيلرمان إن القرارات عديمة الفائدة كما أنها مثيرة للقلق ألنها تشير إلى اهتمام               من جانبه قال    

الفلسطينيين بماضيهم فقط وليس بالتوصل لطرق بناءة لتحسين حياة الفلسطينيين واإلسرائيليين، حـسبما نقلـت               
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منطقتنا جميعها أشياء يبدو أنه ال تأثير لها        التغييرات اإليجابية والكبيرة التي تحدث في       : وأضاف . عنه الوكالة 
  . على الطقوس المملة للتصريحات الفلسطينية المكررة

  
  
  

   نوويةروسي يؤكد امتالك  إسرائيل أسلحة جنرال  .28
وقال إن   .أكد رئيس األركان الروسي بالويفسكي أن الكيان يملك منذ مدة طويلة ترسانة كاملة لألسلحة النووية              

ة تطالب بالشفافية التامة للبرامج النووية لبعض البلدان، ولكنها من جهة أخرى تتغاضى عن أن               الواليات المتحد 
  .تملك من زمان ترسانة كبيرة لألسلحة النووية) إسرائيل(

  2/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 امريكا ستؤيد شارون اآلن كما ايدته سابقا: خبير في الشؤون االسرائيلية .29
اكد الدكتور كولن شيندلر، اختصاصي الشؤون االسرائيلية والفلسطينية في كلية في جامعة   :سمير ناصيف

في االنتخابات ) كاديما(لندن، ان القيادة االمريكية الحالية من شبه المؤكد ستؤيد حزب ارييل شارون 
ية او داخلية واعتبر ان اي عوامل وتطورات خارج .االشتراعية التي ستجري في اسرائيل بعد ثالثة اشهر

تحدث بين اآلن وموعد االنتخابات االسرائيلية االشتراعية ستؤثر عليها، فمثال اذا فاز في االنتخابات الفلسطينية 
عدد كبير من المرشحين المؤيدين لحركة حماس فقد يؤدي ذلك الي مردود في مصلحة الئحة شارون اذ يخشي 

كاليين الفلسطينيين في االنتخابات االشتراعية سيدفع شارون وقال ان فوز الرادي. االسرائيليون برنامج حماس
  .الي المضي في سياسته االحادية

  3/12/2005القدس العربي 
  

   إسرائيلمصر تنفي توقيع اتفاق لترددات البث مع  .30
نفى مصدر مسؤول بوزارة اإلعالم المصرية ما نشرته صحيفة معاريف حول توقيع اتفاق ثنائي بـين مـصر                  

  .وأكد المصدر أن هذا الخبر عار تماماً من الحقيقة.ول تنسيق ترددات الراديو والتلفزيون الديجيتالوإسرائيل ح
  3/12/2005البيان 

 
  !...مقاربات جديدة.. فتح وحماس .31

  حسين حجازي
، بعد أن يوشك العام الحالي على لفـظ أنفاسـه           2006نعرف اآلن ما هي وجهة السفر التي تنتظرنا في العام           

ولكن دونما وجود جنـدي محتـل علـى         . لقد أصبح لدينا جزء من الدولة العتيدة محرراً، ليس تماماً         . األخيرة
  .ترابه، وكان ذلك هو التحول األكبر الذي يشهده المسرح السياسي في غضون العام األخير

العـام  إن حدث بهذه الثنائية المركبة في غـضون         . إن الصراع السلمي وغير السلمي، الحربي وغير الحربي       
المقبل، سوف تدور رحاه على تخليص الضفة الغربية من االحتالل، وقد كانت الضفة من البدء، هي موضوع                 
الصراع، وهي التي في مواجهة تقرير مصيرها، تعيد اآلن تفكيك الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل، كمـا                 

  .إسرائيل نفسها على حد سواء
أن كلينا يذهب إلى هذه المواجهة األخيـرة، بـإجراء هـذه الـصياغة              ،  2006لكن ما يحدث في مستهل العام       

الجديدة، الكلية تماماً، وغير المسبوقة، لتوازنات القوة المحلية، في الصراع علـى الـسلطة، وان داللـة هـذا                  
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يليين الصراع الداخلي، تتعلق اآلن بإعادة تركيب كال التيارين المركزيين اللذين سيقودان الفلسطينيين واإلسـرائ             
  .في السنوات القادمة، ويواجهان المقاربات السياسية والعملية لحل النزاع

وتحدث هذه الغاللة الكثيفة من الضباب، في أثناء هذه العملية التي بدأت منذ بعض الوقت، فنحن ال نعـرف إن           
 خاصـتنا ممثلـة     كانت نتائج االنتخابات التشريعية التي تجرى ألول مرة عندنا، بمشاركة اإلخوان المـسلمين            

بحماس، سوف تنتهي بمفاجأة دراماتيكية، باكتساح هذه الحركة ال كل مقاعد البرلمان، ولكن الوزن الكافي الذي                
  .يؤهلها اإلمساك بمفاتيح السلطة

ونحن ال نعرف بالمثل، إذا كانت العملية الجراحية، من قبيل فصد الدم التي أحدثها شـارون داخـل صـفوف                    
ليدي في إسرائيل، وأحدثت كل هذه االرتجاجات، كما صعود شخـصية مثيـرة لالنطبـاع،               معسكر اليمين التق  

كشخصية بيرتس على رأس العمل، سوف تنتهي إلى إعادة تجديد قوة التيار الرئيسي ليمين الوسط، أم هزيمـة                  
  .هذا اليمين بصورة نهائية، وانتصار قوة اليسار، معسكر السالم، واالعتدال السياسي في إسرائيل

لدينا هذا الوضع من غبش الرؤية، أو عدم اليقين، بشأن المآل الحقيقي لحراك القوى الداخلي، في إسرائيل كما                  
في فلسطين، حيث االستقطاب في كلتا الجهتين، سيتم ألول مرة بهذه النزعة الراديكالية، في إمحـاء خطـوط                  

الم السياسي، واليمين مقابل اليسار، مقاربـة الحـل         تيار الوطنية التقليدية، أو اإلس    . الوسط، فإما هنا وإما هناك    
  .الجذري والنهائي للنزاع، أو المراوحة في المكان، وال مجال لخيار ثالث

وإذ يصل االستقطاب على السطح، إلى هذه الحدود القصوى، المتطرفة إلى حدود ما، والواضحة، فإن ذلـك ال              
التجميالت السابقة، ويطرح على هذا النحو الحاد، والمعضالت        يكون إال ألن المزاج العام، لم يعد بدوره يحتمل          

الرئيسية، ولكن المزمنة التي تشغله وتثقل على كاهله، كأمر ملح على جدول األعمـال، باعتبـار حـل هـذه                    
  .المعضالت هو أمر الساعة الذي ال يقبل التأجيل

لة الواضـحة، وإذ وصـلت التمزقـات        إن المزاج السياسي العام في كال الطرفين هو الذي يبعث بهذه الرسـا            
واالهتراءات داخل الحركة األم للشعب الفلسطيني، إلى الحد الذي لم يعد هذا الحبل المجبول من مسد، من قوة                  
الشيخ الذي رحل، فإن روحاً جديدة ال بد أن تحل مكان األموت، وكان ال بد أن نشهد في هذا الظرف التاريخي                     

  . واضمحالل قوة جيل الشيوخصعود تيار جيل الشباب الفتي،
فهل إعادة تجديد دماء هذه الحركة ستنقذها في اللحظة األخيرة، من االنزياح التدريجي عن سدة القيادة؟ وهـل                  
تمثل الحركة المنافسة، الممثلة لتيار اإلسالم السياسي اآلخذ تدريجياً بالحلول كقوة صاعدة في المنطقـة، أمـالً                 

 فكرة حماس، ونظريتها حول إدارة الصراع، كما فكرة هذا الصراع، هي األكثر             وحالً للشعب الفلسطيني؟ وهل   
  مقاربة للواقع، وجدارة؟

ليس علينا أن نصادر وعي الشعب الفلسطيني، نحن من ندعي على هذا المنبـر تمثيلنـا الحقيقـي ربمـا، او                     
ن ينفتح عن هذا الفيه الغائر فـي        ولكن اذا ما قدر لصراع االجيال داخل فتح ا        . للرأي العام الفلسطيني  . الوهمي

االعماق، عند هذه اللحظة، فما ذلك، إال ألن االنهاك الذي أصاب الحركة على مدى السنوات األخيـرة، كـان                   
بمثابة شعور بالمرض العام، وأن المزاج الشعبي العام، هو الذي يتطلب هذا الحل التاريخي، في اعادة تجديـد                  

  .ب آخر نابض يستطيع الدفع بقوتها، وابقاءها قادرة على الطفوطاقة الحركة كما روحها، بعد غيا
واذ يتوجهون بالمقابل في مصر الشقيقة وهي اقرب نموذج نستطيع ان نعقد المقارنة بينـه وبيننـا، العطـاء                   
االخوان المسلمين قوة صوتهم، فألنه غاب عن ادراكنا، بأن المسألة اآلن، ال تتعلق بنوعيـة الـشعارات كمـا                   

ج، او حتى الشخصيات، وان شيئاً عميقاً قد سرى تحت األرض، يفرض على العالم العربي برمته احداث                 البرام
  .التغيير

انهم لم يعودوا يثقون بهم، هذه البطانات الحزبية، والطبقية التي تحكمت بمقاليدهم طوال العقود الماضـية، واذ                 
لشعار بمثابة الشيفرة المعرفية التـي تعكـس جمـاع          فقد كان هذا ا   . رفعوا شعاراً بسيطاً بأن االسالم هو الحل      

وبعد عشر سنوات من ادارة مقاليد السلطة الوطنية على جزء من األراضي الفلسطينية كمـا               . االزمة الحاصلة 
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وسط هذه الشعاب والمنحنيات    . فان الحركة الوطنية التي قادت الى اآلن القافلة في الطريق الى القدس           . الشعب
عليها اآلن، ان تعيد    . رتجف لها االبدان، هذه الحركة التي ما زال لديها نابض من الروح والقوة            التي ت . المعقدة

  .النظر بمجمل نظريتها السابقة
، يا لجمال بالغـة القـول       "يا يحيى خذ الكتاب بقوة    : "وقد يلزم معمودية يوحنا المعمدان، الذي خاطبه اهللا بقوله        

في مخاطبة هذه الحركة لكيما يكون بمقدورها ان تأخـذ الكتـاب بقـوة،              االلهي، واليوم يلزم قدر من البالغة       
مواصلة االمساك بمصير الفلسطينيين وقيادة الشعب الى خالصه، وان مياه نهر االردن لهي الرمـز االلهـي                 
للتطهر، ويلزم لهذه الحركة نوع من التعميد التطهري لكن تبرأ من اخطائها، وحتى خطاياها، ولكل حركة هذه                 

  .خطايا، وتغسل ذاتهاال
فقد احتوت هذه الحركة على انبياء وقديسين، قادة وشهداء، وصديقين، ولكن ايـضاً علـى تجـار وفاسـدين                   
وانتهازيين وكذبة منافقين، بيد انها اآلن احوج ما تكون الى ملهمين، الى قادة ملهمين، ومفكرين، لكـي يمكـن                   

  .اعادة انتشالها من جديد
خي اآلن المطروح على فتح، هل تستطيع وبمقدورها، اعادة انتاج هذا الطراز الرفيع من             وهذا هو السؤال التاري   

القادة الملهمين، وهل يوجد لفتح اآلن عقل مفكر؟ هل فتح قادرة على تشخيص المشكالت الحقيقية التي تتصارع             
 الفلسطيني اليوم؟ هل    معها؟ هل يوجد لديها مقاربات واضحة بشأنها؟ واين يوجد جماع الفكر السياسي األلمعي            

أم أن فتح كفت عن القدرة على اجتذاب أي دماغ فلسطيني قادر            . هو في اطار فتح كما كان في العقود الماضية        
  على التفكير معها؟

انا ال أعرف كيف يعمل هؤالء السادة، ولست على اطالع أو قـرب كـاٍف السـتطيع الحكـم علـى العقـل                       
  . استراتيجية تملكها الحركة اآلناالستراتيجي الذي يدير االزمة، وأي

إال أننـا ال    . وبالمقابل، فان حماس وان اصدرت اشارات اكثر وضوحاً على ما يحدث من طرائق في التفكيـر               
نعرف على وجه اليقين، وال نملك القدرة، على سبر غور العقل الباطني، للتوصل الى حكم اكثر مقاربة، حول                  

  :لتحديد وجهة هذا الطريق. واهماالمسألتين األكثر أهمية وجدية من س
هل تملك الحركة االسالمية، جدارة قيادية يمكنها ان تكون قادرة على تطويع االيديولوجية فـي    : المسألة االولى 

خدمة االستراتيجية، وبالتالي احداث فض االشتباك هذا بين االيديولوجيا واالدارة السياسية، لكي يمكن اكتساب              
  .بقولها الفلسطيني كما العالمي، كتيار مركزي. لكن الجدارة القياديةالحركة، ال الشرعية، و

ما هي فكرة ونظرية الحركة عن ادارة الصراع، اذا كانت فكرتها عن ادارة السلطة والـبالد،                : المسألة الثانية 
كة انهـا   فاذا ذهبوا النتخاب حماس، فما ذلك إال النهم يرون في الحر          . هي الفكرة الوحيدة الواضحة حتى اآلن     

  .وهذا واضح. وبالتالي النهم يريدون ادارة أكثر نظافة. االكثر تنظيماً
. لكن بعد ذلك، فان فتح وحماس، توجدان اآلن، في مواجهة اتخاذ موقف واضح، مما يحدث في دولة االحتالل                 

آلن بجديـة،   فاذا نجحت تكتيكات االنتفاضة االخيرة، في تفكيك معسكر الخصم، فان على الحركتين ان تنظرا ا              
  الى ان هذا المعطى الجديد في الموقف، يعادل هزة استراتيجية، وبالتالي أي تكتيك نتبع اآلن؟

وانا أرى ضرورة صوغ هذا التكتيك لتعميق االستقطاب الراديكالي داخل اسرائيل، لتقوية معـسكر االعتـدال                
ان اليمين التقليدي تلقى ضـربة      . سمةدعونا ال نخطئ اآلن، ونستلهم فهم ياسر عرفات للحظات الحا         . والسالم

قوية، لعلها تقصم ظهره باألخير فيما يتوجب علينا أال نخربش على القوة الناهضة اآلن في صـفوف اليـسار،                  
  .وبالتالي نلعب لمصلحة الثنائي الخطر والسيئ، ارئيل شارون وشمعون بيريس

حداث االنحناءات المطلوبة، ولكن هذه المرة في       باختصار يجب ان نذهب الى تمديد الهدنة القائمة زمناً آخر ال          
  .التفككات الحاصلة في اسرائيل

  3/12/2005األيام الفلسطينية 
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  وسيناريو الحل اإلسرائيلي ··· دولة غزة .32
  مارتن إنديك    

 تلك هي الرسالة الرئيسية التي تبعث بها الالفتات الكبيرة المعلقة في شوارع غـزة ومبانيهـا               ! ما أجمل الحياة  
 غير أننا نلمح الرسالة نفـسها       .هذين اليومين، وإن جاءت هذه الرسالة على لسان مستورد للثالجات األوروبية          

في مستوى آخر، من خالل صور الفلسطينيين العابرين من غزة إلى مصر، وهو معبر لطالما بقي لمدة طويلة                  
جانب اإلسرائيلي، فإن الحيـاة تبـدو جيـدة     وفي ال.تحت الحراسة األمنية المشددة من قبل الجنود اإلسرائيليين   

 ذلك أن أعمال العنف والهجمات الفلسطينية على المدنيين اإلسرائيليين قد انخفـضت إلـى               .وجميلة هناك أيضاً  
معدل هجمة واحدة كل ثالثة أشهر، بينما عادت السياحة اإلسرائيلية إلى سابق نهضتها وانتعاشها، فضالً عـن                 

 أما على الصعيد السياسي، فقد فـتح        .ل التكنولوجيا المتقدمة لمزاولة نشاطهم وعملهم     عودة المستثمرين في مجا   
انتخاب بيريتس لزعامة العمل نافذة لضخ دماء قيادية جديدة في شرايين العمل، إلى جانب اآلفاق الواسعة التي                 

 كما  .ة التهميش واإلهمال  فتحها أمام آمال وتطلعات شرائح كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي، ظلت دائماً تحت وطأ            
يمثل خروج شارون من الليكود، مؤشراً آخر على أن تسفر االنتخابات العامة عن تحالف سياسـي ألحـزاب                  
  .الوسط بقيادة شارون، ال يستبعد أن ينجح أخيراً في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المتبادل مع الفلسطينيين

 ذلك أن غزة ليست تحت السيطرة الفعلية للسلطة         . مرير ومأساوي  لكن وراء هذه األكمة، يختبئ واقع آخر جد       
الفلسطينية، وإنما هي تحت قبضة مجموعات من الفصائل ولوردات الحرب والجماعـات المـسلحة ورؤسـاء             

 أمـا المؤسـسات     . كما تفتقر غزة إلى السلطة القانونية المستقلة وإلى حكم القانون          .منظمات العنف الفلسطيني  
 وتكتمل هذه الصورة المأساوية بالصعود الصاروخي لمعـدالت         .االجتماعية، فقد تداعت تماماً هناك    التعليمية و 

وفي أعقاب ثالثة شهور من االنسحاب اإلسرائيلي مـن         ! %50البطالة بين سكان القطاع، إذ تبلغ نسبتها نحو         
 يوجد ما يشير إلى تنفيذ خطط        كما ال  .القطاع، لم تبرق أي بارقة أو إشارة على تجدد دورة النشاط االقتصادي           

إسكانية جديدة أو أية جهود إلعادة بناء وتعمير الطرق والمرافق الحيوية األساسية التي دمرتها أربع سـنوات                 
  .من االنتفاضة والعنف المستمرين

وفي ظل بيئة كهذه، فإنه ليس ثمة عجب أن تكون اليد الطولى لحماس، وأن تكون لها كل هذه الـشعبية فـي                      
 فما يميز هذه الحركة أنها تجمع بين التطرف والقدرات القتالية العالية، إلى جانـب كفـاءة الخـدمات                   .اعالقط

 وفيما لو أجريت انتخابات المجلس التشريعي في موعـدها المحـدد فمـن              .االجتماعية التي تقدمها للمواطنين   
 . القوة والهيمنة على سياساته    المرجح أن تفوز حماس بنصف مقاعد المجلس في القطاع، مما يضعها في مركز            

 وبالنسبة لهـم    .وقد انتهت أربع سنوات من االنتفاضة إلى تكيف اإلسرائيليين مع واقع العنف والموت والدمار             
فإن االنسحاب الذي تم مؤخراً إنما يروق لهم باعتباره انفصاالً أحادي الجانب، تمكنت بفـضله إسـرائيل مـن         

  ! فلسطيني يعيشون هناك مليون 1,3إخالء مسؤوليتها إزاء 
 فعندها لن تتردد إسـرائيل      -كما هو حال حماس    -وفيما لو قدر للقطاع أن تحكمه دولة فاشلة تجنح إلى العنف          

في إغالق جميع المعابر إلى جانب االعتماد الكامل على جدارها األمني العازل، واستراتيجية الردع العسكري               
  .تداءاتلحماية مواطنيها من مخاطر الهجمات واالع

والمنطق نفسه يحكم خروج شارون من الليكود، فهو يدرك كذلك رغبة اإلسـرائيليين فـي االنفـصال عـن                   
 بيد أن ردة الليكود إزاء أي محاولة لتنفيذ خطة لالنسحاب من هناك، سـتكون أكثـر     .فلسطينيي الضفة الغربية  

  .زةشراسة وعنفاً من تلك التي صحبت وسبقت تنفيذ االنسحاب األخير من غ
وعلى الرغم من تعهد شارون والتزامه بخريطة الطريق بما يجب أن تفضي إليه من إبرام اتفاقية سـالم بـين                    

 وال  .الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، إال أن لشارون رؤية مختلفة جداً للسيناريو الذي ينتهي به هـذا النـزاع                
م يجري التفاوض عليه مع شريك فلسطيني، وإنمـا         عالقة لسيناريو شارون المعلن لإلسرائيليين، بأي اتفاق سال       
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يتمحور هذا السيناريو حول اإلعالن عن دولة قوية ذات أغلبية يهودية طاغية، تبسط هيمنتها وسيطرتها التامة                
   .على مدينة القدس الموحدة، تحت العلم اإلسرائيلي

 واقع فعلي، وذلك ببنائـه الجـدار   وها قد مضى شارون خطوات بعيدة في ترجمة هذا السيناريو أو الرؤية إلى     
 ولدى الفراغ من تشييد هـذا الجـدار         .األمني العازل حول القدس وأجزاء واسعة من المستوطنات في الضفة         

بكامل حدوده وامتداداته، وفيما لو أعيد انتخاب شارون مجدداً لرئاسة الوزراء، فإن من األرجـح أن تواصـل                  
 المطالبة بالمزيد من االنسحاب أحادي الجانب، على أن يتم االنسحاب هذه            األغلبية اإلسرائيلية ضغوطها الحالية   

 والنتيجة النهائيـة المرجحـة، هـي سـيطرة          .المرة من أراضي الضفة، وأن يستجيب شارون لهذه الضغوط        
 فهـل يقـف المجتمـع    . من الضفة، مقابل انفراد إسرائيل بمدينة القدس ووادي األردن %70الفلسطينيين على   

   واإلقليمي مكتوف اليدين أمام هذا السيناريو؟الدولي
3/12/2005االتحاد االماراتية   

 
  وأساليب قديمة ··· حـزب جديد .33

  
  عبد الوهاب المسيري    . د

كان من شأن الخطوة التي أقدم عليها شارون مؤخراً، بإعالنه االنشقاق عن الليكود وتأسيس حزب جديـد، أن                  
 السياسي والحزبي في الدولة الصهيونية، وعلى الخصائص المحددة التي تسم           تُسلط األضواء مجدداً على النظام    

هذا النظام، والنابعة باألساس من الشذوذ البنيوي والتاريخي للدولة الصهيونية نفسها، مما يجعـل مـن غيـر                  
معلقـين  ولم يكن من قبيل المصادفة أن يرى كثير من ال         . الممكن مقارنته بأي نظام حزبي في أية دولة طبيعية        

حـزب الجديـد    الالصهاينة في تلك الخطوة استنساخاً لتجارب سابقة في الحياة الحزبية، فهناك من قارن بـين                
وحزب رافي الذي أنشأه بن جوريون وحزب داش الذي تزعمه إيجال يادين، وحزب المركز الـذي تزعمـه                  

الً من مصير أسالفه الـذين      إسحاق موردخاي، في إشارة صريحة إلى أن مصير شارون قد ال يكون أسعد حا             
ـ        .انتهى بهم األمر إلى اعتزال الحياة السياسية أو البقاء على هامشها            ه وهناك من رأى، على العكس، أن حزب

الجديد يؤدي إلى تشكيل خريطة سياسية جديدة تبعث الحيوية والنشاط في الواقع السياسي الذي اتسم بـالركود                 
عزوف الجمهور عن المشاركة في العمل الـسياسي بـل وإحـساسه            وغياب الفروق الجوهرية بين األحزاب و     

وأيا ما تكون التوقعات بخصوص مستقبل شارون وحزبه، والذي سيواجه اختباراً حاسـماً             . باليأس من التغيير  
 فمن الواضح أن ثمة ظواهر متكررة في الحياة السياسية والحزبية في المستوطَن             .في االنتخابات العامة القادمة   

ومـن أبـرز هـذه      . وني تطفو على السطح من حين آلخر، وخاصة مع احتدام األزمات التي يواجهها            الصهي
الظواهر أن الطابع االستعماري االستيطاني للكيان الصهيوني، ومن ثم التناقض الجوهري بـين هـذا الكيـان                 

 سـلوك األحـزاب     والحقوق التاريخية للفلسطينيين والعرب بوجه عام، هو العنصر األساسي الذي يتحكم فـي            
 ويرجع ذلك إلى طبيعة نشأة هـذه األحـزاب، التـي            .الصهيونية وتحالفاتها وانقساماتها وصعودها وانهيارها    

األحزاب على أنها   هذه   ويمكن النظر إلى     .ظهرت على شكل حركات ومجموعات قبل اإلعالن عن قيام الدولة         
 فالدولة ما هـي إال مجـرد        .توجد في إطار الدولة   مؤسسات استيطانية واستيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً        

 ويظهر الطابع   .تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم بالفعل جوهره المؤسسات االستيطانية التي تُسمى أحزاباً            
 فالحزب لـيس مجـرد      .االستيطاني لألحزاب في عالقة األعضاء بها وفي الوظائف واألنشطة التي تنهض بها           

كون من العسير تمييز الفروق األيديولوجية بين برامج األحزاب وسياساتها، بـل هـو              انتماء فكري، بل وقد ي    
فلكل حزب مشروعات اإلسكان والمراكز التعاونية والمستشفيات والمـصارف         . أيضاً انتماء اقتصادي وعرقي   

يـة،  ونظم الضمان الصحي الخاصة به، كما شهد العقدان األخيران تزايد االستقطاب الحزبي على أسـس عرق               
فأصبح هناك حزب يمثل المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي السابق، وحزب آخر يمثـل المهـاجرين مـن                  
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. المغرب، وحزب ثالث يدعي تمثيل اليهود الشرقيين، فضالً عن األحزاب التقليدية التي تمثل اليهود اإلشـكناز               
 بعد بناء أطره وقواعـده ومؤسـساته،   ورغم أنه من المبكر الحديث عن طابع الحزب الجديد، حيث لم يستكمل          

فمن المالحظ أنه لم يشذ عن قاعدة االرتباط بالتناقض الرئيسي بين الكيان الصهيوني والمحـيط العربـي فـي              
 فقد كانت خطة شارون لالنسحاب من غزة والتخلي عن بعض المـستوطنات هنـاك، فـي        .فلسطين وخارجها 

حويله إلى وضع دائم، هي التي فجرت الخالفـات داخـل تكتـل             مقابل توسيع االستيطان في الضفة الغربية وت      
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الخـالف ال يـدور بـين مؤيـدين              . الليكود وأدت إلى االنشقاق في نهاية المطاف      

 .لالستعمار االستيطاني من جهة ودعاة سالم يعارضون االحتالل ويقرون بالحقوق العربية من جهـة أخـرى               
 في إطار اإلجماع الصهيوني المتمثل في الحفاظ على دولة إسرائيل وتفوقها وارتباطهـا              فجميع األحزاب تدور  

باإلمبريالية العالمية ومواصلة الدور المنوط بها إقليمياً وعالمياً في إطار االستراتيجية االستعمارية الغربية، بما              
فلـسطيني، وتجاهـل الخـصائص      ينطوي عليه ذلك من إنكار أبسط الحقوق الوطنية بل واإلنسانية للـشعب ال            

 .التاريخية والثقافية للبلدان العربية والنظر إليها باعتبارها مجرد ساحة لتحقيق المصالح االسـتعمارية الغربيـة         
وليس ثمة خالفات جوهرية بين األحزاب الصهيونية بشأن هذه الثوابت، مهما تباينت مواقفها حول هذه الخطوة                

ب بأنها يمينية أو ادعت أنها يسارية، وسواء تبنت مقوالت دينية أو رفعـت              أو تلك، وسواء وصفت هذه األحزا     
 ومن الظواهر األساسية األخرى في مسلك األحزاب الـصهيونية أنهـا أحـزاب ذات               .شعارات علمانية براقة  

، صبغة مركزية قوية تحكمها قلة من الزعامات التاريخية أو الدينية وتعتمد إلى حد كبير على الوالء الشخصي                
 والمالحظ هنا أن هذا العنصر الشخصي هـو أحـد العناصـر             ,رغم ما يبدو من أشكال وإجراءات ديمقراطية      

األساسية التي يعتمد عليها شارون في دعايته وفي التحضير للمعركة االنتخابية القادمة، وكذلك في الهجوم على                
ياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة      فبدالً من عرض برنامج سياسي متكامل يعكس رؤية للقضايا الس          .خصومه

 1948ويقدم بعض الحلول للمشاكل المستعصية في هذه المجاالت، يكتفي بإبراز خبراته العسكرية منـذ عـام                 
حتى اآلن وإنجازاته في مواجهة المقاومة الفلسطينية، والتي تمثلت في ارتكاب مجازر بشعة، فضالً عن اغتيال                

 فهو يعتبر   .آالف المنازل وتخريب مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية       عشرات القادة الفلسطينيين وتدمير     
نفسه الزعيم القومي المؤهل لتفسير هذه المصلحة والدفاع عنها، وليس على الناخبين سوى الثقة فـي صـواب                  
رؤيته، التي لم يفصح عنها، ومنحه أصواتهم لوالية أخرى دون السؤال عما سيفعله خاللها أو عـن المـصير                   

ولعل غلبة هذا العنصر الشخصي وتضاؤل أهمية المواقـف والـرؤى           . لذي ستؤول إليه الدولة تحت زعامته     ا
السياسية في المنافسة بين األحزاب الصهيونية هو ما دفع ألوف بن إلى القـول إن الـصراع الرئيـسي فـي                     

 وعمير بيريتس، بحداثة سـنه    االنتخابات القادمة سيكون بين شارون، بعمره المتقدم وخبرته العسكرية الطويلة،         
االختيـار بـين    هم  وأنشطته المدنية من خالل الهستدروت، ملخصاً وضع الناخبين بقوله إنه سيكون مطلوباً من            

  !الشعر األبيض مقابل الشارب األسود
3/12/2005االتحاد االماراتية   
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