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  بدء تسجيل المرشحين لالنتخابات التشريعية الفلسطينية   .1
 بدأت أمس لجنـة االنتخابـات       : وكاالت ، سمر خالد وكامل ابراهيم    ،غزة،  4/12/2005الرأي األردنية   نشرت  

المركزية باستالم طلبات الترشيح للراغبين في خوض انتخابات المجلس التشريعي سواء من خالل القـوائم أو                
  .من خالل الدوائر وستستمر عملية قبول الطلبات حتى نهاية الرابع عشر من الشهر الحالي

اس امس ان نجاح االنتخابات الفلسطينية قد يتوقف على ما اذا كانت اسرائيل ستـسمح               الى ذلك قال محمود عب    
 اتفاقات أوسلو تؤسـس لحـق الفلـسطينيين فـي           : عباس قالو. للناخبين باالدالء بأصواتهم بحرية في القدس     

يد علـى صـع   . يتعين أن يكون للفلسطينيين في القدس حق التصويت داخل القـدس          . المشاركة في االنتخابات  
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متصل أعلنت ثالثة فصائل فلسطينية يسارية ،هي حزب الشعب الفلسطيني، والجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر                
وأكـد  . فلسطين، واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا امس، تشكيل ائتالف لخوض االنتخابات التشريعية القادمة           

شكل من خالل االئتالف الجديد، موضحين انها       قادة الفصائل الثالثة أن قائمة انتخابية تحت اسم قائمة البديل ست          
االسير سعيد العتبة عميد االسرى الفلسطينيين، االسير ابراهيم ابو حجلة          : ستضم عددا من االسرى من ابرزهم     

وفي سياق متصل أعلن ناطق رسمي باسم حماس في محافظة نابلس أن قائمتها للترشيح              . واالسير نادر الجعبة  
وقـال ياسـر     .ريعي قدمت صباح امس إلى مكتب لجنة االنتخابات المركزية بالمدينـة          النتخابات المجلس التش  

منصور أن القائمة تضم كال من الشيخ حامد البيتاوي واحمد الحاج علي وداود أبو سير ورياض علي وحسني                  
ئمة وأشار منصور أن هناك مرشحين آخرين من المحافظة سيكونون على القا           . معاوية المصري  .البوريني ود 

  .النسبية على مستوى الوطن
الى ذلك قال سمير حليلة امس ان مصير الحكومة الفلسطينية برئاسة قريع سيتقرر خالل االيام المقبلـة علـى                   

  .ضوء عدد الوزراء الذين سيترشحون لالنتخابات التشريعية
 المـرأة فـي القـوائم       فيما يتعلق بتمثيل   أنه   : وكاالت ،غزة، نابلس ،  4/12/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

االنتخابية اشترطت لجنة االنتخابات المركزية لدى تقديم الطلبات أن تكون هناك امرأة واحدة على األقل مـن                 
بين األسماء الثالثة األولى في القائمة وامرأة واحدة على األقل من بين األسماء األربعة التي تلي ذلك وامـرأة                   

  .لي ذلكواحدة على األقل في كل خمسة أسماء ت
 مرشحاً عن الدوائر،    127بلغ عدد الذين رشحوا انفسهم امس،        :4/12/2005األيام الفلسطينية   كتب مندوبو   و

لمبادرة الوطنية التي يقودها مصطفى البرغوثي،      اكتلة  ووالكتل هي كتلة البديل      .اضافة الى ثالث كتل انتخابية    
  . ويقودها احمد سعدات) كتلة الشهيد أبو علي مصطفى( أما الكتلة الثالثة فهي كتلة الجبهة الشعبية تحت اسم

 مراكز اللجنة المركزية لالنتخابات تلقـت صـباح          أن غزةمن   4/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  
اليوم العديد من طلبات الترشح لالنتخابات التشريعية وقدمت حماس قـوائم مرشـيحها فـي مـدينتي رفـح                   

  .ة الديمقراطية قائمة ائتالفيةوخانيونس، كما قدمت الجبه
 . اكدت د  :صالح النعامي و علي الصالح     وغزة ما ذكره كل من     لندن من 4/12/2005الشرق األوسط   وأوردت  

 منذ فترة وانا اعمل مع زمالء وزميالت مهتمين ومـن ذوي            :حنان عشراوي في حديث لـالشرق االوسط انه      
ويمكن ان يشكل فـي المـستقبل       , مع يكون عنوانا للمستقلين   من اجل ايجاد تج   , المصداقية ومن الشباب الواعد   

وهذه الحركة كمـا   . تستعد الحقا لخوض االنتخابات ببرنامج جريء وصريح وواضح   , تيارا او حركة متكاملة   
تقول لن تهتم بعملية االصالح فحسب بل بعملية البناء والدمج ما بين العدالـة االجتماعيـة وصـنع الـسالم                    

واضافت ان الناس بحاجة الى مثل هذا العنـوان وبحاجـة لخطـة             . سي زائدا البرنامج الداخلي   والبرنامج السيا 
وردا على سؤال ان كان هناك      . واضحة وصريحة مشددة على ان الهدف من هذا التجمع ليس الوقوف ضد احد            

مـصادر فلـسطينية    اكدت  و. قالت هناك الكثير من االسماء البارزة     , العديد من االسماء البارزة في هذا التجمع      
وتناولت وسائل االعالم اسـم     . مقربة من التجمع لـالشرق االوسط ان سالم فياض هو احد اقطاب هذا التجمع            

النني اصـال   , واوضحت عشراوي ان هذه الخطوة ال تشكل انشقاقا عن فتح كما يدعي البعض            . ياسر عبد ربه  
زت بأعلى االصوات كمستقلة وليس على قائمة       في دائرة القدس وف   , 1996ال انتمي الى فتح وخضت انتخابات       

  . فتح
  
  السلطة تنفي دخول مطاردين عبر رفح  .2

رفضت السلطة الفلسطينية اتهامات اسرائيل لها بالسماح       :  تل أبيب  ،غزة،  4/12/2005الشرق األوسط   نشرت  
 اسـتهجانه   وعبر صبري صيدم عن   . لعدد من المطاردين والمطلوبين الى غزة وتهريب اسلحة عبر معبر رفح          
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لهذه االتهامات، مشدداً على ان المعبر يعمل وفق اتفاقية تشغيله التي تم التوصل اليها بين اسـرائيل والـسلطة                   
  .ومصر برعاية أميركية

 فايسغالس، زار القاهرة سرا قبل بضعة أيـام         شارونوكشفت مصادر سياسية في اسرائيل ان كبير مستشاري         
ة حول ما اعتبره خرقا لالتفاقية بخصوص فتح معبر رفح مـن طـرف              والتقى مبارك، وقدم له شكوى رسمي     

  .مصر وفلسطين
 ذكرت هآرتس أن مساعد وزير الخارجية األميركـي لـشؤون الـشرق             :غزة،  4/12/2005البيان  وأضافت  

. األدنى وولش سيصل الخميس إلى المنطقة إلجراء محادثات مـع المـسؤولين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين               
 سيتوجه إلي المنطقة من أجل مراقبة تنفيذ اتفاقية إعادة فتح معبر رفح وسـيتفقد سـير           هحيفة أن وأوضحت الص 

  . العمل عند المعبر كما سيناقش مسألة تحديث معبري المنطار وبيت حانون
  
  دحالن يحيل عدداً من ضباط وموظفي معبر رفح الى التحقيق   .3

لة عدد من الضباط والعاملين والموظفين في معبر رفـح          أصدر محمد دحالن، قراراً بإحا     : طاهر النونو  ،غزة
إلى لجنة التحقيق الرتكابهم عدداً من التجاوزات في المعبر، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خـالل األربـع                   

وقام دحالن بزيارة مفاجئة إلى المعبر تجول خاللها فـي مرافـق المعبـر وأقـسامه             .والعشرين ساعة المقبلة  
واستمع لتقارير عن سير العمل فيه من موظفي الجوازات والجمارك، وذلك في أعقاب تلقيه شـكاوى  المختلفة،  

قرر دحالن إقامة قناة اتصال واحدة مـع الجانـب           و .عن تجاوزات ترتكب في المعبر من بعض العاملين فيه        
 هذه القناة، إضافة    المصري، بحيث ال يحق ألي من العاملين في المعبر االتصال بالجانب المصري خارج إطار             

إلى تقليص عدد منتسبي األجهزة األمنية العاملة في المعبر، وتم االتفاق مع قادتهم على آلية للعمل فيه بحيـث                   
والتقى دحالن خالل    .يخضع جميع العاملين في المعبر بما فيهم منتسبو هذه األجهزة لمسؤولية مدير المعبر فقط             

واستمع منهم لتقارير عن سير العمل فيه بعد أسبوع من إعـادة تـشغيله              جولته هذه بالطرف الثالث في المعبر       
  .بإدارة فلسطينية

  4/12/2005الخليج اإلماراتية 
 
  عباس يلتقي البابا ويدعوه لزيارة القدس   .4

 دعا محمود عباس السبت البابا بنديكتوس الـسادس         :ب‚ ف‚ أ ،الفاتيكان،  4/12/2005 الوطن القطرية    نشرت
 وذلك خالل لقاء معه فـي الفاتيكـان         ، وسلمه جواز سفر رمزيا    ،القدس وكل االماكن المقدسة   عشر الى زيارة    

:  وقال ،وجواز السفر الرمزي ال يحمل اسم البابا بل هو مخصص لكل حاضرة الفاتيكان             ‚ استمر عشرين دقيقة  
دم الوفد الفلسطيني للبابـا     ق‚ انتم مرحب بكم في القدس وفي كل االماكن المقدسة وخالل التبادل التقليدي للهدايا            

‚ تمثاال نحاسيا للعذراء بمالبس شرق اوسطية مع غطاء الراس االبيض التقليدي الخاص بالنساء الفلـسطينيات              
  .وقدم البابا العضاء الوفد ميداليات بابوية

 ديا تخللـه  قال بيان للمتحدث باسم الفاتيكان ان الرجلين اجريا لقاء و         : 4/12/2005 الخليج اإلماراتية    وأضافت
وتم التطرق بشكل خاص إلى ضرورة إشـراك كـل مكونـات الـشعب              . عرض للوضع في الشرق األوسط    

الفلسطيني في عملية السالم، وأضاف البيان ان المحادثات شملت أيضا الصعوبات التي يواجهها الكاثوليك فـي                
  )ب  قنا.ف.أ.(فلسطين ومساهمتهم في المجتمع الفلسطيني

  
  ير الخارجية االيطالي وز يلتقي نبيل شعث .5

نبيل شعث وجرى خالل االجتماع بحث العالقات التـي تـربط البلـدين             .اجتمع وزير الخارجية االيطالي مع د     
وسبل تطويرها الى جانب بحث االوضاع السياسية واالقتصادية في االراضي الفلسطينية وتطـورات عمليـة               
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 مشتركة عليا من أجل دراسة وتنسيق متطلبات واحتياجات         كما تم توقيع اتفاقية تفاهم لتشكيل لجنة عمل       ‚ السالم
وأوضح شـعث   ‚ المجتمع الفلسطيني على المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والمستوى االعالمي والرياضي         

أن الحكومة االيطالية ستقوم بارسال الخبراء والمختصين من أجل دراسة االحتياجات والمتطلبـات االساسـية               
من جهته أكد وزير الخارجية     ‚ ووضع آلية فعالة لتحقيق المشاريع الالزمة في الوقت القريب        للشعب الفلسطيني   

االيطالي استمرار بالده في دعم جميع متطلبات العملية السياسية الهادفة الى الوصول الى سـالم عـادل بـين                  
مة االيطاليـة حريـصة كـل      وقال ان اتفاق فتح معبر رفح يشكل البداية وأن الحكو         ‚ الفلسطينيين واالسرائيليين 

الحرص على انجاح تجربة المعبر بالشكل الجيد والسليم واعتبر فيني المسار السياسي المتبع من قبـل القيـادة                  
الفلسطينية بقيادة عباس هو المسار الوحيد الذي يوصل الى سالم ناتج عن التفاهم واالحتـرام المتبـادل بـين                   

  .الطرفين
 4/12/2005الوطن القطرية 

  
  ل النظر في الطعن ضّد قانون رواتب النواب والوزراء والمحافظينيجتأ .6

 المقـدم مـن جمعيـة       1/2005 أجلت المحكمة الدستورية العليا جلسة النظر في الطعن الدستوري رقم            :غزة
المحامين العرب من أجل حقوق اإلنسان ضد قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلـس التـشريعي وأعـضاء                 

ين والطعن في دستورية المادة المتعلقة بقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس حتى الثـاني              الحكومة والمحافظ 
  .عشر من الشهر القادم وذلك للفصل في الدفوع الشكلية المثارة من المطعون ضدهما

  4/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  الفصائل ترتب أجنحتها العسكرية بعد انشقاقات  .7

أعلنت كتائب أبو الريش في القطاع عن إعادة ترتيب الفـصائل الفلـسطينية             :  لوكاالتماهر إبراهيم وا  ،  غزة
وجاء هذا اإلعالن خالل حفل      . صفوفها وتوحيد أجنحتها العسكرية المختلفة بعد حدوث بعض االنشقاقات فيها         

الشخصيات الوطنية  وقد شارك في االحتفال ما يزيد على ثالثة آالف مواطن والعديد من             ،    تأبين نظمته الكتائب  
واإلسالمية وأعضاء التشريعي، ودعا الناطق باسم الكتائب كل الفصائل الفلسطينية وخاصة األجنحة العـسكرية   
إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة تتولى مهمة إعادة ترتيب أوضاع المقاومة الفلسطينية فـي مـدن الـضفة                   

  .والقدس ودعمها بالمال والرجال والخبرات الالزمة
  4/12/2005يان الب

  
  سارت بشكل هادئ: برايمرز رفح .8

توجه آالف من أعضاء وأنصار فتح إلى صناديق االقتراع، في محافظة رفح، أمـس، لـإلدالء                  :محمد الجمل 
. ، الختيار ستة مرشحين يمثلون الحركة، لخوض االنتخابـات التـشريعية          )البرايمرز(بأصواتهم في انتخابات    

  .ولـم تسجل أية إشكاليات تذكر ت االنتخابات، وخالفاً لـمخاوف البعض، سار
  4/12/2005األيام الفلسطينية 

  
   وعمرو تقدموا انتخابات فتح في الخليل يالرجوب والخليل والشوبك .9

نتخابات البرايمرز احتجاجاً على النتائج التي فاز فيهـا         إاحرقت اوراق صناديق      : من محمد هواش   -رام اهللا   
وتضاربت االنباء حول تعـرض رئـيس       . االول متقدماً االسير أبو علي اليطاوي       جبريل الرجوب في المركز     

اللجنة المشرفة احمد غنيم العتداء من المسلحين، فيما اشارت مصادر مطلعة أن غنيم غـادر المركـز قبيـل                   
تخابـات  وفي ما عدا النائب محمد الحوراني، فان معظم نواب الخليل فازوا في القائمة الجديـدة  الن                 . اقتحامه
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البرايمرز وتقدمهم الرجوب وابو علي اليطاوي ورفيق النتشة  وجمال الشوبكي ونبيل عمرو وزهير المناصرة               
ابـرهيم  : وأظهرت نتائج  البرايمرز في طولكرم فوز كـل مـن           من القوائم الثالث للجنوب والوسط والشمال       

 6503صوتاً، مجدي ابو ليمـون   7212 صوتاً، حكم بلعاوي    18212 صوتاً، مصطفى طقاطقة     9150خريشة  
  .  صوتا5755ً صوتاً، وسهام ثابت 6265أصوات، عبد الناصر ابو شاكر 

  4/12/2005النهار اللبنانية 
  

  الشعبية تعتزم إلغاء اتفاقيات السالم المؤقتة  .10
جبهـة  أمـا ال  . قالت الجبهة الشعبية إنها ستعمل على إلغاء اتفاقيات السالم المؤقتة التي دعمتها حركـة فـتح               

  .الديمقراطية فقد دعت إلى تخفيف قبضة فتح على السلطة
  4/12/2005الوطن العمانية 

  
  معبر قلنديا يفتتح رسمياً في آذار المقبل  .11

قال المحامي محمد دحله إن النيابة العامة االسرائيلية ابلغته امس، بقرارهـا افتتـاح                :عبد الرؤوف ارناؤوط  
هر آذار المقبل على ان يتم افتتاحه تجريبياً للمشاة بعد اسبوعين ولكن ليس             معبر قلنديا الجديد بشكل كامل في ش      

وطبقاً لرسالة النيابة االسرائيلية فان ال       .للسيارات التي ستبقى تستخدم المسار الحالي لحين افتتاح المعبر رسمياً         
حية البريد يستخدمها سكان    مصداقية على االطالق لما قاله احدالمحامين بأن بوابة سيتم افتتاحها في منطقة ضا            

المنطقة للوصول الى القدس، اذ اكد رد النيابة على ان معبر قلنديا هو المعبر الوحيـد للقـادمين مـن رام اهللا                      
وضاحية البريد والرام الى القدس وقال دحله الجيش االسرائيلي لم يذكر اي شيء في سياق رده عن اي بوابات                   

  .اخرى عدا معبر قلنديا
  4/12/2005لسطينية األيام الف

  
  طائرات ودبابات االحتالل تقصف التجمعات السكانية في غزة .12
مصادر محلية أفـادت أن الطـائرات الـصهيونية         عن   غزةمن   4/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر

قصفت فجر اليوم جمعية اإلحسان الخيرية، وسط مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة مسن وسيدة، كمـا وقعـت                   
وأضافت المصادر أن طائرات االحتالل أغارت على أهداف مدنية في مدينة غزة؛ حيـث              . ار مادية بالغة  أضر

   .أطلقت طائرة مروحية صاروخاً على األقل باتجاه ورشة صناعية
طائرات إسرائيلية قصفت مناطق خالية     أن  : خليل الشيخ   عن مراسلها    4/12/2005األيام الفلسطينية    وأضافت

  .ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات .ت الهيا بثالثة صواريخ جو أرض، فجر اليومشمال بلدة بي
  

 إحتجاز مئات الفلسطينيين على الطريق بين رام اهللا والضفة .13
احتجز الجيش االسرائيلي امس مئات الفلسطينيين خالل محاولتهم التنقـل بـين            :  رام اهللا غزة وكاالت األنباء    

فقد انتشرت قوات اسـرائيلية     . ة من جهة ومحافظة رام اهللا من جهة اخرى        مختلف مناطق جنوب الضفة الغربي    
كثيرة العدد علي محاور الطرق الرئيسية والفرعية واوقفت الفلسطينيين لفترات طويلة عند الحواجز ، واجبـر                

ولم يختلف الحال كثيـرا علـي الطريـق         . جنود االحتالل عشرات السيارات علي االنتظار في صفوف طويلة        
  .ئيسي المؤدي الي بيت لحم حيث اجبرت المركبات علي االنتظار لتفتيشها وفحص بطاقات ركابهاالر

  4/12/2005أخبار اليوم 
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  بيت حانون في  جريحاً في اشتباكات ستين وأكثر من ستة قتلى .14

كان و . العشرات بجراح  ةباوأصأشخاص   بمقتل ستة    ن انتهت بين عائلتي في بيت حانون    اشتباكات مسلحة اندلعت  
قد اندلع يوم الخميس الماضي بسبب مشكلة بسيطة تفاقمت في ساعات المساء واضـطرت               النزاع بين العائلتين  

عشرات العائالت من أهل بيت حانون إلى النزوح عن منازلهم نظراً لعمليات إطالق النـار المتواصـلة بـين                   
و لدى تدخل قوات مـن الـشرطة         .نالجانبين في الشوارع وفوق أسطح المنازل ووقوع إصابات بين المواطني         

من جهتها ناشدت حركة حمـاس أبنـاء العـائلتين          . الفلسطينية جوبهت بإطالق نار مما أدى إلى مقتل شرطي        
  .وأهالي بيت حانون وقف سيل الدم وإخماد نار الفتنة

  4/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   العراقالتميمي يدعو الطالق سراح دعاة السالم المختطفين فـي .15
  دعا الشيخ تيسير التميمي امس خاطفي دعاة السالم األربعة في العراق إلى ضرورة اإلفـراج                 :كامل ابراهيم 

وناشـد المحتجـزين    ،  واعتبر في بيان صحفي هذا العمل يتنافى مع مبادئ الدين اإلسالمي وتعاليمـه              .عنهم
  . بإطالق سراح المختطفين فورا

  1/12/2005الرأي األردنية 
  

  لس نقابة المحامين الفلسطينيين يلتئم فـي عمانمج .16
التأم في عمان شمل مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بعد أن حالت ظروف االحتالل دون انعقـاده بحـضور                  

بدوره، أكد نقيب المحامين األردنيين صالح العرموطي، وقوف المحامين األردنيين إلى جانـب              .كامل أعضائه 
الشعب الفلسطيني و حقوقه مشيرا إلى ان هذا اللقاء هو األول من نوعه الـذي يجمـع                 زمالئهم الفلسطينيين و  

وقال العرموطي أن اللقاء خصص لبحث أوجه التعاون بين النقابتين خاصة فيما يتعلـق بمـساعدة                . المجلسين
 إحياء مركـز    نقابة المحامين الفلسطينيين على وضع القوانين واألنظمة والتشريعات التي تحتاجها كما تم بحث            

  .النقابة في القدس و عقد اجتماعات فيه
  4/12/2005الرأي األردنية 

  
  حاالت تعذيب قاسية بحق األشبال األسرى  .17

كشفت جمعية أنصار السجين، عن أن عدداً من األسرى باتوا ال يستطيعون السير بشكل طبيعي بعد تعرضـهم                  
 عاماً، تعرض للتعذيب والضرب     18 اسير يبلغ من العمر      وقالت في بيان لها إن حالة      .للتعذيب والتنكيل الشديد  

 داخل مكبس كبير وضغط     األسيرأن أحد المحققين وضع أصابع يد       و. الشديد حيث استخدموا معه أساليب قمعية     
 أيضاً إلى حالة األسير عثمان، البالغ من         البيان وأشار. عليه، وهدده بقطعها إن لم يوقع على اعترافات ملفقة له         

 . عاماً، والذي تعرض للضرب المبرح على الظهر، ما أدى إلى إصابته بصعوبة شديدة فـي الـسير         17 العمر
 عاماً، تعرض للضرب الشديد بأسالك كهربائية، وقـام         15وأكدت الجمعية أن األسير صالح، البالغ من العمر         

 الشارع، وتكرار الضرب     حتى ُأغِمي عليه، وتم جره إلى مكان بعيد عن         بضربهالجنود وهو مغمض العينين،     
جمعية كافة الجهـات المختـصة      الوناشدت  . عليه، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به، وفقد قدرته على السير           

  .التدخل إلنقاذ حياة األسرى
  4/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  شتريت يطالب باالنسحاب من الضفة   .18
امس عن شتريت قوله إنه سيكون على          جيروزالم بوست    ت صحيفة نقل  :  وكاالت عبد الرازق أبو جزر،    ،القدس

يجب    غضون ذلك    وصرح بأنه في   .  ة الغربية وتمكين إقامة دولة فلسطينية     إسرائيل أن تنسحب من معظم الضف     
ليين يجـب علـى االسـرائي        انه بدال من ذلـك       مستوطنات الضفة الغربية مضيفاً      في   بيت إضافي    يبنى أي    أال

   . مناطق الجليل والنقب   االستقرار في
  4/12/2005األيام البحرينية 

  
  نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة بديلة وتأجيل االنتخابات البرلمانية .19

ذكرت مصادر إسرائيلية امس، أن نتنياهو يسعى إلـى         : وفا،  تل أبيب ،  4/12/2005األيام الفلسطينية   نشرت  
 يسعى إلى ضرب القـوة االنتخابيـة        هوأوضحت المصادر أن   .كيل حكومة بديلة  تنفيذ خطة وصفت بالكبيرة لتش    

 .لكديما، من خالل إجراء االنتخابات في موعدها األصلي، وترك حزب شارون في المعارضة لفتـرة طويلـة                
ويعمل على بلورة خطته وتنفيذها قبل بدء سريان مفعول قرار الرئيس اإلسرائيلي حل الكنيست، فـي نهايـة                  

  .وع المقبلاألسب
 عضو كنيست يدعمون حكومة برئاسته، وأبلغ ذلك إلى الـرئيس اإلسـرائيلي، فمـن               61وإذا تمكّن من تجنيد     

 اإلسـرائيلي، امـس إن      Nfcوقـال موقـع      .المتوقّع أن يتم إجراء االنتخابات البرلمانية في موعدها األصلي        
ياهو ورجاله يعملون ليالً ونهاراً من أجـل        المقصود خطة يجري العمل عليها اآلن وليست مضمونة، إال أن نتن          

وحسب الموقع فإن هذه الخطة تحظى بتأييد أحـزاب الليكـود،            .تنفيذها، مضيفاً إن الخطة تحظى بتأييد واسع      
   .شاس، المفدال، اغودات، يسرائيل، واالتحاد القومي

رئاسـة الحـزب، حاليـاً،      كما تجري في الوقت ذاته اتصاالت مع موفاز وشالوم كي يتنازال عن ترشيحهما ل             
  .ويدعما نتنياهو لرئاسة الحكومة، تحت شعار إنقاذ الليكود من االنهيار

إن نتنياهو يمارس ضغطاً كبيراً على رئيس شينوي لبيد، كي يدعم هذه الخطة، كما يواجه لبيد                : وقال المصدر 
  .ضغطاً من بعض أعضاء كتلته للقبول بخطة نتنياهو

. قال لبيد إنه سيدعم المبادرة في حال تم تأييد قانون بريـت الـزواج             : 4/12/2005 48عرب  وأضاف موقع   
وقال في مقابلة منحها للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي بعدما تم النشر في معاريف حول نيته تأييـد نتنيـاهو                   

ر القـانون مقابـل     شينوي تريد أن تغير وجه المجتمع اإلسرائيلي وأن تمر        : وعدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة    
  . تمديد فترة حكم الليكود

 
  صفقة أمريكية صهيونية تطلق سراح البرغوثي لمواجهة حماس .20

 قالت هآرتس إن شائعات سرت مفادها أن اإلدارة األمريكية قد تبادر إلى خطوة إلطالق سراح مروان                 :القدس
إلدارة األمريكية ستـسوغ خطـوة   البرغوثي مقابل إطالق سراح الجاسوس الصهيوني بوالرد، مشيرة إلى أن ا  

وتوقعت الصحيفة   .كهذه على أنها جاءت تنفيذا لطلب فلسطيني غايته تعزيز مكانة وسيطرة السلطة الفلسطينية            
ينتظـر أن   : وقالت .أن يلعب البرغوثي دورا محوريا للتصدي للمد المتصاعد لحماس في االنتخابات التشريعية           

  . منافسة شرسة من حماستواجه فتح خالل االنتخابات المقبلة
  4/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   العمل وانضمامهم إلى كديما منتنبؤات بانسحاب أربعة نّواب  .21
رغم الروح الجديدة التي أدخلها، بيرتس إلى صفوف حزب العمـل إال أن             : 4/12/2005 48 عرب   نشر موقع 

ونشرت معاريف أن   .  العمل وانضمامهم إلى كديما    هذه الروح لم تدم طويالً خاصة في ظل انسحاب قيادات من          
وحـسب   .أربعة أعضاء كنيست من العمل يفكرون باالنسحاب من الحزب واالنضمام إلـى حـزب شـارون               

داني يتوم وغالب مجادلة ويلي بـن منـاحيم وكـولط           : عضاء هم األربعة  األمعلومات تدور في في العمل فإن       
  . الى حزب شارونافيطال، يفكرون بشكل جدي باالنتقال 

مجموعة من األعضاء العـرب فـي        أن   تل أبيب نظير مجلي    في 4/12/2005الشرق األوسط   وذكر مراسل   
وتضم هذه المجموعة النائب    . حزب العمل تعد لتوجيه ضربة لبيرتس، وذلك باالنتقال بشكل جماعي الى كديما           

  . زبغالب مجادلة، الذي يعتبر العربي صاحب أرفع المناصب في هذا الح
 

  براك يلغي اجتماعه ببيرتس  .22
الغى ايهود براك اجتماعا كان مقررا عقده االحد، بينه وبين بيرتس، وعلل الغاء االجتماع بأنه ال فائدة ترجـى                   
من اجتماع لمجرد االجتماع فقط، وانما ستكون له فائدة عندما يبلور بيرتس موقفه بشأن طابع التعاون المشترك                 

   .داخل الحزب
  4/12/2005 48عرب 

 
  الشاباك يجري تحقيقات مع المرضى الفلسطينيين  .23

قالت مصادر فلسطينية ان جهاز الشاباك يقوم باستدعاء المرضى ممن تم تحويلهم من قبـل وزارة                : الفت حداد 
وقال بيان صـادر عـن وزارة        .الصحة الفلسطينية للعالج في مستشفيات إسرائيلية للتحقيق معهم واستجوابهم        

طينية إن االنتهاكات اإلسرائيلية ال تقتصر على االستجواب فقط وإنما أيضا على إجبار المرضـى               الصحة الفلس 
وطالبت المجتمع الـدولي التـدخل الفـوري         .على االنتظار لفترات طويلة قبل السماح لهم بعبور حاجز ايرز         

  .والضغط على السلطات اإلسرائيلي كي تتوقف عن تلك الممارسات الالانسانية
  4/12/2005 48عرب 

  
  مؤسسة التعاون الفلسطينية تراجع انجازاتها وخطتها المستقبلية .24

وراجع أعـضاء المجلـس إنجـازات       ،  اختتمت مؤسسة التعاون اجتماعاتها الخاصة بمجلس األمناء في عمان        
، بما في ذلك العمليات التي تشمل البـرامج والمـشروعات           2005المؤسسة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول        

التنموية والطارئة وبرنامج إعمار البلدة القديمة في القدس ومشروع دعم المؤسسات األهلية الفلسطينية، وتنمية              
يذكر أن مجموع الصرف الفعلي على كافة مـشروعات    .الموارد واإلعالم واإلدارة والمالية والبحث والتخطيط     

  .  مشروعا237وعات قيد التنفيذ  مليون دوالر في حين بلغ مجموع المشر25وبرامج المؤسسة جاوز 
  4/12/2005الرأي األردنية 

  
  االسر الفلسطينية فقدت اكثر من نصف دخلها .25

من االسر الفلسطيينية فقدت اكثر من      % 75ر4امس، ان    اظهر مسح نفذه الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني      
في قطـاع   % 85ر3ة الغربية، و  من االسر في الضف   % 75نصف دخلها خالل السنوات االربع االخيرة، بواقع        

جهاز ان االسر لجأت الى عدة وسائل للتكيف مع الظروف المعيشية الصعبة، منها تأجيـل دفـع                 الوقال   .غزة
الفواتير أو األقساط، واالستدانة، وتخفيض النفقات، والبحث عن عمل إضافي، اضافة الـى الحـصول علـى                 
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% 42ت الصمود اقتصادياً خالل الفترة المقبلة، فقد أفـادت          أما بالنسبة إلمكانيا   .مساعدات من مصادر مختلفة   
من األسر تعاني من وضع اقتصادي خطيـر،        % 41ر5من األسر أنها تستطيع الصمود ألكثر من سنة، مقابل          

  .وال تعرف كيف ستوفر حاجاتها األساسية
  4/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  انخفاض في عدد المصابين بمرض اإليدز في فلسطين  .26

قال وزير الصحة، إن نسبة اإلصابة بمرض اإليدز في األراضي الفلـسطينية تراجعـت               :كتب عيسى سعد اهللا   
 بشكل كبير خالل السنوات األخيرة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تراقب بشكل دقيق تطور انتشار الــمرض،    

اطنين الفلسطينيين ونظـرائهم    وأرجع انحسار وتراجع نسبة اإلصابة بالـمرض إلى انحسار العالقة بين الـمو          
اإلسرائيليين خالل السنوات األخيرة، باعتبار أن إسرائيل تتواجد فيها مراكز وبيوت دعارة وأمـاكن أخـرى،                

  .إضافة إلى اإلجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة
  4/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  اتصاالت لتعديل مبادرة السالم العربية  .27
كشفت صحيفة المنار أن هناك اتصاالت سرية واسعة بين عدد من القيـادات العربيـة،               :  براهيمماهر إ ،  غزة

وأكـدت   . 2003تهدف إلى إدخال تعديالت على مبادرة السالم التي طرحتها السعودية في قمة بيروت العـام                
ة السعودية للنقـاش    مصادر مطلعة أن عدداً من الدول العربية متفقة مع الرياض، بل بادرت إلى طرح المبادر              

وأشارت المصادر إلـى    . والتعديل، ولهذا الغرض تتكثف االتصاالت للخروج بصيغة معدلة للمبادرة المذكورة         
  . أن المبادرة العربية للسالم بين اإلسرائيليين والعرب ستطرح قريباً بعد االنتهاء من االتصاالت والتعديالت

  4/12/2005البيان 
  

  مع إسرائيل  نفى أي مقترح حول العالقاتمشرف ي .28
نفى الرئيس الباكستاني تقديم بالده لمقترحات في القمة االسالمية التي ستعقد يـوم االربعـاء                 :شوقي محمود 

المقبل في مكة حول العالقات مع اسرائيل وقال في رده على سؤال ان لهذا المؤتمر آلية يعمل من خاللها ولـم           
واضاف واذا كانت هناك اتصاالت بين باكستان واسـرائيل علـى           . احات في هذا الشأن   تقدم باكستان اي اقتر   

مستوى وزيري الخارجية اال ان باكستان تؤكد دائما وقوفها مع الفلسطينيين وستوظف باكستان عالقاتهـا مـع                 
  .اسرائيل لتقوية الجانب الفلسطيني

  4/12/2005السياسة الكويتية 
  

  سريع التسوية  الرئيس األلماني يدعو إلى ت .29
أن يسرعا في تحقيق الـسالم       ناشد الرئيس األلماني هورست كولر كالً من الفلسطينيين واإلسرائيليين        :  ا.ب.د

الدائم بينهما، وقال كولر في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح ملتقى الحوار األوروبي االسـرائيلي أمـس فـي                   
تة عقود من الحروب والصراعات ال يجوز تضييع أي فرصة          برلين والذي يستمر على مدى يومين إنه وبعد س        

  . أخرى في طريق تحقيق السالم
  4/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  أزمة حركة فتح وحلولها السلبية واإليجابية  .30
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 بالل الحسن
حتى االنتخابات الداخلية في فتح، تحولت إلى معركة حادة، استعمل فيها الحرق والرصاص وتخريب صناديق               

إلى اعالن تأجيل االنتخابات برمتها،     ) لجنة غزة (وهو ما دفع اللجنة المحلية المشرفة على االنتخابات       . قتراعاال
  . وإجرائها فقط في األماكن التي يتوفر فيها هدوء أمني أو سيطرة أمنية

المحرك األساسي لهذه المعركـة هـو موضـوع العـضوية، وخلـف موضـوع العـضوية تكمـن الكتـل           
، ثم يبرز من خلف الكتل المتصارعة الموضوع السياسي حول هوية           )دحالن في حالة غزة    -لّسح(المتصارعة

  فتح، هل هي حركة الشعب الفلسطيني أم هي حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة؟ 
 وهي  إنها إذاً أزمة غير عادية، تدور داخل الحركة التي تحولت إلى ما يشبه الحزب الحاكم، أو الحزب الواحد،                 

  . تشهد األمراض نفسها التي تترافق مع الحزب الحاكم أو الحزب الواحد
ال يتكلم المسؤولون عن طبيعة األزمة، وال يشرحون علنا كيف ستعالج، ويكتفون بالقول إن االنتخابات ستجري                

  . هاحيث يمكن إجراؤها، وإال فإن القيادة ستعين المرشحين في كل منطقة يتعذر إجراء االنتخابات في
من هو العضو في فتح؟ هل هو كل مناضل حمل السالح باألمس واصبح عامال في إحـدى هيئاتهـا؟ أم هـو                      
العضو الذي مضت على عضويته فترة زمنية مديدة، مارس خاللها كل المهمات التي كلف بها، وعاش أجواء                 

  حياتها التنظيمية بالكامل، واثبت جدارته لهذه العضوية؟ 
عضوية األنصار، عضوية المؤازرين، العضوية العاملـة؟       : هيئات تصنف العضوية، مثال   هل توجد داخل فتح     

هل تمتلك فتح نظاما داخليا، مقررا ومتفقا عليه، ويجري العمـل           . ال نعرف أن شيئا من هذا موجود داخل فتح        
  . بموجبه؟ ال نعرف أن شيئا من هذا موجود داخل فتح

اضلة، التي ترعرعت في ظل مقاومة االحتالل، وساهمت بنـشاط فـي            ما نعرفه هو أن فريقا من الكوادر المن       
. أعمال االنتفاضة األولى والثانية، يطالب اليوم بإقصاء القيادة التاريخية للحركة وتسلم زمام القيادة بدال منهـا               

نه حديثا  إنه يرفع شعار صراع األجيال علنا، ويرفع شعار قيادة الخارج وقيادة الداخل سرا، ونادرا ما نسمع م                
  . عن فتح خارج أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني

إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن المشكلة ستنمو وتكبر، والخالفات ستتوالد وتتناسل، وستعم االنقـسامات                 
وال نجد حال لهذه المشكلة التنظيمية الداخليـة إال         . والشللية، وال نعود ندري من هو في فتح ومن هو خارجها          

اد مرجعية يتم االحتكام إليها، ليست مرجعية تنظيمية بالطبع، إنما مرجعية تشريعية، يعبـر عنهـا نظـام                  بإيج
داخلي، تتم صياغته بهدف معالجة المشكالت القائمة، ويجد كل كادر فيه مكانته، وحقه فـي الوصـول إلـى                   

وقيـادة فـتح    .  القرار السياسي  العضوية العاملة، ومستقبله في الترقي التنظيمي، وأمله في المشاركة في صنع          
التاريخية هي المؤهلة لصياغة هذا النظام الداخلي الغائب والمطلوب، أوال ألن هـذا العمـل مـسؤولية مـن                   

إن هـذه  . مسؤولياتها األساسية، وثانيا ألن القيادات المعترضة هي وليدة العمل النضالي التاريخي لتلك القيـادة       
ناء فتح، ومن حق فتح أن تفخر بهم، ومن واجبها أن تحتـضنهم وأن تفـتح                الكوادر الجديدة والمعترضة هم أب    

أمامهم طريق المستقبل، وأن تهدم السور التنظيمي الذي يحد من حركتهم، والذي فرضـته ظـروف النـضال                  
  . الماضية، خوفا على الحركة وحرصا عليها، من التسيب أو االنشقاق أو االختراق من قبل الخصوم والمنافسين

وضع نظام داخلي واإلعالن عنه، وطرحه للمناقشة الموسعة، تمهيدا لعرضه على مؤتمر الحركة العام، هو               إن  
اما البقاء في الدائرة الحالية     . المدخل لتحويل الصراع الدائر في فتح، من صراع تنابذ إلى صراع مثمر ومنتج            
ـ                ن الترهـل، أو حـديث عـن    المغلقة، فإنه ال ينتج سوى حديث وصفي عن صراع األجيـال، أو حـديث ع

  . االمتيازات، وهي كلها أحاديث أقرب إلى الشتائم منها إلى الرغبة في المعالجة الجادة
. وحتى يستقيم هذا البحث ويدخل في إطار ايجابي، فإن مسؤوليات تقع على عاتق الكوادر الجديدة المعترضـة                

 االتهام واإلدانة لقيادات ناضلت ووضعت كل       عليها أوال أن تتوقف عن هذا النوع من الصراع التنابذي، صراع          
عمرها في خدمة فتح، قيادات رعت وحمت والدة الجيل الجديد المناضل داخل فتح، وما كان له أن يولد مـن                    
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دون رعايتها النضالية، رعاية امتدت من كمال عدوان إلى خليل الوزير إلى ياسر عرفات، وهم القادة الثالثـة                  
وعليهـا  . جهاز الغربي  ى العمل الفتحاوي في الضفة وغزة، عبر ما كان يعرف باسم          الذين تولوا اإلشراف عل   

ثانيا أن تدرك وجود شريحة داخل الجيل الشاب المعترض، تتحرك بدافع الحرص على مناصب الـسلطة، أو                 
ين بدافع الرغبة في الوصول إلى تلك المناصب، وال يجوز لهذه الشريحة أن تضفي سماتها على تحرك المناضل                

الحقيقيين الذين يشكلون غالبية هذا التيار، ومن الواجب محاصرة هذه الشريحة وإقصاؤها عـن التـأثير فـي                  
وعليها ثالثا أن تدرك وجود شريحة أخرى تتحرك حسب أجندة سياسية خاصـة بهـا،               . الشعارات والتوجهات 

سية كبيرة، ومن مصلحة الجيل     وهي أجندة يخشى الكثيرون من خطرها، ويعرفون أنها ستقود إلى إشكاالت سيا           
وحين يدرك الجيل الشاب المناضل داخل فتح       . الشاب المناضل أن ينأى عن هذه الشريحة وأن يميز نفسه عنها          

هذه اإلشكاالت الثالثة، وحين يصوغ تحركه بعيدا عنها، فإنه يفتح بابا واسعا أمام لقاء موضوعي بينـه وبـين           
ألهداف التي يتطلعون إليها، ويحفظ للحركة وحدتها التنظيمية الداخلية، كمـا           القيادة التاريخية، يحقق كثيرا من ا     

  . يحفظ لها وحدة تواجدها وتعبيرها عن نضاالت الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده األخرى
إن كتلة تنشأ داخل تنظيم أو حزب، يفترض بها أن تقدم نفسها على أنها تمتلك برنامجا سياسيا ونضاليا أفـضل      

ويلقي هذا مسؤولية على القيادة الشابة المعترضة، لكي تبادر إلى طرح مثـل هـذا               . رنامج القيادة القائمة  من ب 
آنئذ يصبح الخالف مشروعا وواضحا ومنتجا، ويصبح أداة فعالة في توحيـد            . البرنامج، وتركيز الخالف حوله   

ع يتركز حول االتهامات وما تولده من       أما في غياب مثل هذا البرنامج فإن الصرا       . الجهود بين المواقع والكتل   
حساسيات، فهل يملك الجيل الشاب مثل هذا البرنامج؟ هل يملك الجيل الشاب رؤيا خاصة به حـول أسـاليب                   
النضال المطلوبة للضغط على إسرائيل من أجل تغيير موقفها المتعنت؟ هل يملك الجيل الشاب رؤيا خاصة به                 

ه من أجل إلغاء شعار إنشاء الدولة الفلسطينية والعودة إلى الشعار القـديم             عن األمر الواقع الذي يتم اآلن فرض      
الداعي إلى التقاسم الوظيفي، كما حدث في حل موضوع المعابر مثال؟ هل يملك الجيل الشاب موقفـا محـددا                   

 مثل  حول كيفية التصدي لمساعي إلغاء حق العودة؟ ولو أن الجيل الشاب المناضل يسعى لتقديم نفسه من خالل                
هذه القضايا وغيرها، فإنه سسيبرهن عن جدارته بالقيادة أكثر وأكثر، وسيؤثر على فتح وعلى مستقبل الـشعب            

أما مواصلة االعتراض من دون برنامج سياسي واضح، فإنه ال يفضي إال إلى تنابز في األلقـاب،                 . الفلسطيني
  . سيرقد يوفر معركة انتخابية ناجحة، ولكنه يعجز أمام االمتحان الع

  4/12/2005الشرق األوسط 
  

  االنتخابات التشريعية بارقة أمل وأداة تغيير  .31
  رياض أبو بكر

التحول والتغيير واالنصهار مع الواقع والتأقلم مع أبجديات المرحلة من أهم أسس الحياة لالرتقاء والوصول إلى                
صلحة الفكر والسير في خط راديكالي      غاية قد تكون متناقضة في فحواها مع ذاك الواقع، أما تسخير السلوك لم            

ال ينظر إال بمنظور الفئوية أو الحزبية أو التعصب األعمى منطلقاً من األنا ليس من شأنه إال تعميق الهوة التي                    
  .قد توقع في ظالمها العديد من األهداف النبيلة والغايات السامية
ن االنخراط في صياغة القرار السياسي أو غيـره         من هنا كان قرار المعارضة الفلسطينية أو جلها صائباً بإعال         

من أولويات القرار الفلسطيني وذلك عن طريق خوض االنتخابات التشريعية، أما التفرد بالرؤية المنهجية فـي                
تحليل الواقع يولّد عبر امتداد مساحة الزمن العنفوان والرغبة في االنتقام من صناع الواقـع، وبالتـالي حتمـاً                   

ر إلى ما أسوأ من الماضي، وهذه التجربة أودت بالعديد من المراكز نحو الهاويـة، ابتـداء مـن                   ستنقاد األمو 
مويتانيا واالنقالب العسكري وانتهاء بسقوط صدام حسين، كل ذا ناتج من محو حـق اآلخـرين فـي الـرأي                    

 احتالل أمريكي معـزز     والتعبير، هذا مع الفارق الموريتاني عن العراقي، فاألول نجاح إلرادة الشعب والثاني           
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برغبة قسط من الشعب، فالدكتاتورية أداة لتفريخ القوالب البشرية التي تنتج العداء وتستنبط األحكـام وتفـسر                 
  .الواقع وفق الظرف النفسي الذي يعانيه المضطهدون

لقـرار  منذ السنوات السابقة قبل انتفاضة األقصى المباركة ونحن نشهد مشاركة حزبية ضـئيلة فـي إنتـاج ا                 
السياسي، لكن ِمن حق من يشارك في صناعة الثورة بإبهامه ويدافع عن شرف األمة أن يجسد نشاطه الحزبي                  
ويرفع من أسهمه في مؤسسة الوطن، فأوسلو لم يتحمل تبعاته صانعوه بل كان شعباً فلسطينياً بشبابه وشـيوخه                  

  !، هل هو جميل فقط ألن اآلخرين عراة؟!؟وطفولته البريئة، فما الفائدة من بهجتنا في لباسنا المرقّع
لذا فإن البناء والنهوض بالوضع الفلسطيني يتطلب منافسة على التقدم والنجاح وليس تباهياً بالحياد فـي ظـل                  
الفساد، وهذا الفرق الذي يكمن بين عبارتي هذا جميل وهذا ليس قبيحاً، وبما أننا نرى تصاعداً فـي المواقـف                    

 نحو الديمقراطية في فلسطين والرغبة في جعلها حسب النظرية الغربية الخاصة بالـشرق              الدولية واإلسرائيلية 
األوسط، فإننا مطالبون بالسير نحو شمولية القرار الفلسطيني بضم أكبر قسط من الفلسطينيين في صياغته ومن                

  .ثم الحكم على الموقف الفلسطيني العام
لذي يعيشه شعبنا، لكن الخطورة تدور حول انكشاف ما كان خلف           البراغماتية مطلوبة في إطار الواقع المرير ا      

ستار وهنا تكمن المفاجأة أما أن تكون قمحاً وإما شعيراً وبالتالي يختار الجميع ما هو أفضل وانسب للتعـاطي                   
ء مع مستجدات الساحة السياسية، فاألشهر المقبلة تحمل في حرارتها ما يذيب الثلج ويظهر اليابسة الحزبية سوا               

للطرف السلطوي أو المعارض، واألسئلة التي ستطرح كثيرة والنتائج ستبقى برسم التحصيل إلـى مـا بعـد                  
25/1/2006.  

فعلى سبيل المثال ظاهرة الفلتان األمني، فهل لمثل هذه الظاهرة ما يبددها ويقتلع جـذورها بقـرار فلـسطيني                   
 ستختلف عما سبق؟، فإذا تم التقدم وفق المرغوب         موحد؟ وبالنسبة للرؤى االقتصادية والطاولة التفاوضية، هل      

والمنشود فإن ممارسة الديمقراطية على أرض فلسطين ستخرج بثمارها، أما إذا بقي الحال على ما هو عليـه،                  
 عليه إن واجهنا العجز التنموي أو سنبحث     فإنما سنقبل بكل ما تمليه علينا المرحلة ألنه لن يكون هناك ما نتكئ            

الممثلة باألحزاب التي لم تخض االنتخابات وبالتالي نعود إلى نفس خطوط الدائرة ونستهلك الوقـت              عن البدائل   
  .الكثير في حين أن التصعيد اإلسرائيلي يزداد يوماً بيوم

وقد يخيل للكثيرين أن ما يجري على ساحة الخصم اإلسرائيلية من انتخاب وترشح يضاهي ما يجـري علـى                   
د يعتقد البعض بتفوقه، والحقيقة تشير إلى عكس ذلك، فانتخاب اإلسرائيليين لخريجـي             الساحة الفلسطينية بل ق   

المؤسسات العسكرية من بيريتس ومن سبقوه دليل واضح على عسكرة الحياة المدنية اإلسرائيلية بعكس الواقـع     
ياة الفلسطينية مـن    الفلسطيني الذي يرى في االنتخابات نقطة تحول من الحياة العسكرية إلى مجمل تفاصيل الح             

اقتصادها إلى أمنها إلى ثقافتها إلى سالحها، كما أن تنصل شارون من الليكود إلى ابتكار حزب جديد يدل على                   
خصخصة الفكر اإلسرائيلي، فشارون يريد لنفسه بطالً تاريخياً لم يكن الليكود والده بل هو والد األحزاب وأب                 

 العنصرية الشخصية ال الحزبية فلوا أراد شارون عمليـة الـسالم حقـاً              الدولة العبرية والمنقذ لها، وهنا نرى     
واتخاذ خارطة الطريق مرجعية للعملية السلمية النضم إلى حزب قد يروق له ذلك كميريتس، فصراع الـداخل                 

  .اإلسرائيلي ليس بين أطراف تريد السالم وأخرى ال تريد
امة سالم في وجه خصومه المفتعلـين، فمبـارك أشـاد           وما يرهق النفس الفلسطينية هو اإلشادة بشارون كحم       

بشارون واعتبره حريصاً على عملية السالم، وهو ذاك الطموح الذي يوده شارون من سلوكه، فالواقع متطرف                
! والشكل رجل سالم والنتيجة مزيد من التأييد الدولي والعربي واإلسرائيلي، فهل نسي مجزرتي صبرا وشتيال؟              

، !، وهي نسي البلدة القديمة في نابلس وتدمير سيارات اإلسعاف في طـولكرم؟            ! جنين؟ وهل نسي أحداث مخيم   
، واغتيال األطفال الفلسطينيين من الدرة إلى الشهيد        !وأحداث المقاطعة في رام اهللا؟ وكنسية المهد في بيت لحم؟         

، ! مصطفى والرنتيسي؟  ، واغتيال رموز وقادة الفلسطينيين من عرفات والشيخ ياسين وأبو علي          !أحمد الخطيب؟ 
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، فهل اختلطت حقاً معـايير الحـق ومحـددات          !فهل نسي أن كل ذا حدث في عهد شارون ليخرج مادحاً إياه؟           
  ! الباطل؟

مهما تغيرت وتلونت أرض السياسة اإلسرائيلية فإن الخارطة واحدة بكل مقاييسها فإن بدأنا شماالً أو جنوباً فإن                 
س الشان الداخلي اإلسرائيلي موضوعاً عربياً أو فلسطينياً أو مصرياً حتـى            المقاس واحد والمساحة واحدة، فلي    

  .من الشعب المصري% 23من مجمل % 88يقيمه رجل منتخب بنسبة 
 اإلسرائيلي، وهي التي تحمل ديناميكية      -فربما أن هذه المرحلة مرحلة تكتيك بين مستويات الصراع الفلسطيني         

وى األعلى من حلقات الصراع، تماماً كما المباراة عند تبديل الالعبين وتغيير            يتطلبها الوقت لالنتقال إلى المست    
 فالجدار ما زال جاثماً فوق األرض الفلسطينية، واالغتيال واالعتقال مـا زاال يخطفـان األطفـال                  مراكزهم،

لحـي،  والشبان من أكف أمهاتهم، والقدس مازالت قيد الحصار تواجه التعذيب اليومي، تستـصرخ الـضمير ا               
تواجه مخططات التهويد وتغيير المعالم، حتى رجالها تريد لهم إسرائيل أن يغيبوا عن أعين المشاهد الفلسطينية                

  .ويغيبوا عن المشاركة في أخص ما يخصهم من انتخابات لها األثر الكبير في تقرير مصير مدينتهم
طيني وتحقيـق المطالـب المـشروعة،       فلقد حانت لحظة صعود الهرم السياسي نحو قمة الهدف العربي الفلس          

فالتماسك وسالمة األداة والتعاون والتخطيط المبرمج في نيل الحق المشروع على رأس األولويات في مجابهـة                
خطر الرياح الداعية لتصفية القضية الفلسطينية، أما االنزالق والتفتت والعراك بين المتسلقين يعنى السقوط نحو               

   .لمستوى المنشوداألسفل، ال االرتقاء إلى ا
  3/12/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  !حزب فلسطيني جديد يكسر ثنائية فتح حماس .32

 محمد خروب
نقول يبدو ان العدوى قد انتقلت الى        يبدو ان االنفجارات والمفاجآت الحزبية لم تقتصر على الساحة االسرائيلية         

الخيرين، وخصوصا العقد االخير اي محاوالت انشقاق تـذكر         الجانب الفلسطيني الذي لم يشهد طوال العقدين ا       
على غرار تلك التي كانت تحدث في سبعينات وثمانينات القرن الماضي على خلفية الصراعات علـى موقـع                  

او الخالف على البرامج السياسية والمواقـف       ) فتح(القمة او بفعل تشجيع من قبل الفصيل االكبر وقائده الراحل         
  ..).وهذا نادرا ما حدث (مية المطروحةمن الحلول السل

حزب فلسطيني جديد في طريقه الى البروز والتشكل تقول االنباء التي لم تؤكد بعد ان ابرز مؤسسيه هم سالم                   
  ...فياض وحنان عشراوي وياسر عبدربه

نا امام  واذ ما صح ان فياض سينخرط في صفوفه فان        .. اهمية الحزب العتيد تكمن في هوية من يتقدمون صفوفه        
شخصية لم تعلن ذات يوم مواقفها السياسية بمعنى ان الرجل احتفظ بمسافة متساوية من كل القـوى الـسياسية                   

مثـل حـزب    ) على شكليته ورمزيته  (ام المشاركة في االئتالف الحكومي      ) فتح(الفلسطينية سواء تلك المهيمنة     
  .الجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطيةالشعب وفدا ام تلك المعارفية او المحسوبة عليها مثل حماس و

فياض طرح نفسه منذ ان حظي بدعم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي لتـولي منـصب وزيـر الماليـة،                   
كشخصية مهنية صاحب برنامج عملي يسعى لتكريس المؤسسية والشفافية في عمل السلطة المالي الذي لم يكن                

فاذا ما صحت االنباء عن اتجاهه الى مربع السياسة فإننا امام تطـور             .. ايعرف مثل هذه التقاليد او يرغب فيه      
جديد والفت يعيد االعتبار لالنباء والتحليالت التي قيلت عند استقالته والتي كانـت متناقـضة لكنهـا موحيـة                   

من ان حظوظه في ترؤس حكومة      ... وبخاصة تلك التي ربطت بين غضب الرجل وشعوره بالغبن عندما تأكد          
يدة تخلف حكومة قريع الحالية قد تراجعت الن فتح تضع فيتو على اي شخصية غير فتحاوية ناهيـك عـن                    جد

  .الصراع المحتدم بين كوادر فتح واجيالها الثالثة
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فياض الذي التقى بعد استقالته مع وزير اسرائيلي وبحث معه مستقبل العملية السلمية والعالقات بـين الـسلطة                  
حو حلبة السياسة من منظور حمائمي اذا ما تأكد ان شـريكه هـو ياسـر عبدربـه                  وحكومة شارون، يتوجه ن   

والمواقف السياسية للدكتورة عشراوي ال تبتعد كثيرا عنهما وان كانت اكثر وضوحا في مواقفها ازاء قـضايا                 
ت بـدعم   مثل القدس والالجئين والمستوطنات، وال تستطيع الذهاب بعيدا فيما ذهبت اليه وثيقة جنيف التي حظي              

غير معلن من عرفات وان كان في العلن ال يؤيدها وال يرفضها على قاعدة لعم التي ميزت مواقفه المكتـسبة                    
  .من قضايا كثيرة

اسم الحزب الجديد لم يعرف بعد اال ان اشهاره سيكون كسرا حقيقيا للثنائية التي وقع فيها المجتمع الفلـسطيني                   
ن تنظيمين يتصارعان على السلطة والنفوذ لكنهما يعانيان في االن ذاتـه            وباتت حتى االن تحكم قواعد اللعبة بي      

بفعل الجمود والتكلس التنظيمـي وانعـدام       ) رغم فتوة حماس نسبيا   (من حال تصدع وانشقاق وتعب وشيخوخة     
لم تعقد مؤتمرها منذ اكثر من ربع قرن فيمـا الثانيـة تتخفـى خلـف                ) فتح(الديمقراطية في صفوفهما فاالولى   

ت السرية لالبقاء على قادتها في مواقعهم االولى التي لم تتغير هي االخرى اال السباب خارجة عن ارادة                  مقوال
  ...قادة الصف االول، بموت طبيعي لبعضهم او استشهادهم

الحزب الجديد سيعيد الحراك والحيوية للساحة الفلسطينية وبخاصة انه جاء قبيل االنتخابات التشريعة وفي فترة               
فيها ازمة فتح التي تشهد صراعات مكشوفة وفلتانا تنظيميا وحيرة قيادية وضياعا سياسيا فكريا بـدليل                تتعمق  

الجدل المندلع االن حول االنتخابات التمهيدية الختيار مرشحي الحركة للمجلس التشريعي وما يشاع عـن نيـة               
ملية اقـرب الـى االنقـالب الـذي ال          اللغاء تلك االنتخابات بعد ان تقدم جيل الشباب على الجيل القديم في ع            

تستوعبه قيادات استمرأت الجلوس في القمة وال خيار لها سوى الذهاب الى القبر فهي ال تعرف عنوان البيـت                   
  ..او االعتزال او االعتكاف للتأليف وكتابة المذكرات

تـارة باتجـاه    حماس هي االخرى على رغم ارتفاع صوتها تعيش ازمة لكنها غير معلنة تحاول ان تصدرها                
السلطة عبر اتهامها بأن ال تبدي جدية في االلتزام بموعد االنتخابات وطـورا بـاعالن يحمـل فـي طياتـه                     

بـالقول ان اسـرائيل تطـارد       ) وهي محقة هنا  (بانها لن تجدد التزامها بالهدنة ومرة ثالثة      ) للسلطة ايضا (تهديدا
يق انجازات وشعبية على غرار ما كانت احرزته        نشطاءها وتحاول اعتقال مرشحيها بهدف منع الحركة من تحق        

انتخابات بعض المدن الكبرى النها تخشى      ) السباب مماثلة ايضا  (في انتخابات الحكم المحلي رغم تأجيل السلطة      
  .تقدم حماس على مرشحيها

يـسهم  قصارى القول ان الحزب الجديد سيزيد من سخونة المعركة االنتخابية الوشيكة في الساحة الفلسطينية و              
في تحديد مالمح القوى الجديدة ومعرفة اوزانها وحجومها وبخاصة انها تخوض انتخابات على هذه الدرجة من                
االهمية في غياب الرئيس الفلسطيني الذي كان ممسكا بالخيوط والمعادالت والتوازنات وبما ال يسمح تحت اي                

  ..خرى اال ان الظروف تغيرت االنظرف بنزول فتح عن رأس الهرم وبمسافة غير بسيطة عن القوى اال
  !ما هو برنامج الحزب الجديد؟ ال احد يعرف

  ..االنتظار لن يطول على اي حال... 
  4/12/2005الرأي األردنية 

  
  عن طبيعة النظام السياسي اإلسرائيلي  .33

  ماجد كيالي  
ات، تفـسير تفـوق حـال       يطيب للمحللين، الذين تأخذ عقولهم أو تستهويهم االيديولوجيات والشعارات والمطلق         

وبتمتعهـا   . إسرائيل، على حال الواقع العربي، بتفوقها في المجاالت العسكرية واالقتـصادية والتكنولوجيـة            
لكن هؤالء يغفلون في تحلـيلهم هـذا العوامـل          . بعالقات استراتيجية استثنائية مع الواليات المتحدة األميركية      

، تجعلها قادرة على تجيير عناصر تفوقها، وتحويلها إلى عوامـل           الذاتية، التي تضفي على إسرائيل قوة مضافة      
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واقع الحال أن إسرائيل مجرد دولة محدودة بكل المقاييس، فهي صغيرة بمساحتها، وقليلة السكان، وتفتقر                .قوة
  . للموارد الطبيعية، كما أنها دولة معزولة عن محيطها، بل إنها تواجه بعداء كامل منه

الدولة تعج بشتى التناقضات، بين العلمانيين والمتدينين، والشرقيين والغربيين، واليساريين          وفوق كل ذلك فهذه     
واليمينيين، والعرب واليهود، ثم أنها دولة تسيطر على شعب آخر بالقوة، في حين أن هـذا الـشعب يواجههـا            

الـسيطرة علـى أزماتهـا      لكن مع كل ذلك من المهم االنتباه جيدا إلى أن إسرائيل تتمتـع بميـزة                 .بالمقاومة
وعلى الرغم من كل ما تقـدم، أي        . ومشكالتها، بل إنها تستطيع أن توجهها نحو الخارج، وبما يخدم مصالحها          

 اإلسرائيلي، فـإن مـا يلفـت    -وضمن ذلك تداعيات الصراع العربي. بالرغم من تحدياتها الداخلية والخارجية   
ثر قوة من إمكاناتها وأفضل استقرارا من غيرهـا، خـصوصا           تبدو أكبر من حجمها وأك     االنتباه أن هذه الدولة   

وما ينبغي االعتراف به هنا هو أن إسرائيل، على األغلب، مدينة بهـذا              !بالقياس لحال الكيانات العربية السائدة    
التميز وبالقدرة على االستقرار والتطور، إلى طريقة إدارتها ألوضـاعها ولمجتمعهـا، وخـصوصا لنظامهـا                

الذي يضفي عليها قوة مضافة يجعلها قادرة على تحويل عناصر ضعفها إلى قوة؛ علـى                ديمقراطي،السياسي ال 
  . عكس الواقع العربي

وللمفارقة فإن التميز اإلسرائيلي في هذا المجال، هو ما تفتقده حال الكيانات العربية، وهـو نقطـة ضـعفها،                   
رة العدديةـ الثروة النفطية، عوامل تكوين األمة؛ وذلك        المساحةـ الكث : بالقياس لإلمكانيات الكبيرة التي تمتلكها    

وهذا في الحقيقـة مـا يفـسر أن         ! بسبب تخلف النظام السياسي والطريقة السلطوية في إدارة الدولة والمجتمع         
  . السياسة العربية تقصر عن مواجهة التحديات التي تمثلها إسرائيل

 في إسرائيل على ما يرام، فمثلما أنه ثمة شطط وضرر في            طبعا ال ينبغي أن يفهم من هذا الكالم أن األوضاع         
المبالغة بما يجري، فإنه ال يجوز االستهانة به، بمعنى أن المطلوب التعامل مع إسـرائيل بـشكل موضـوعي                   

  . بوصفها ظاهرة عادية، تعج بالتناقضات والتحوالت
سية، تعاني من أزمات ومن تحديات ومن        وبهذا المعنى تبدو إسرائيل، كغيرها من الظواهر االجتماعية والسيا        

نوع من عدم النضج أو االستقرار، بسبب من طبيعة تكوينها، والتناقضات الكامنة فيها؛ وضمن ذلك التنـاقض                 
، وأيضاً بسبب طابعها    )إزاء العرب (بين كونها دولة علمانية أو يهودية، وبين كونها دولة ديمقراطية وعنصرية            

  . وة على شعب آخراالستعماري وسيطرتها بالق
أما العوامل التي تمكن إسرائيل من تجاوز أزماتها، بل وتجييرها لمصلحتها، فيمكن تبين أهمها فـي الجوانـب              

  :  التالية
 ـ طبيعة نظامها الديمقراطي القائم على نظام النسبية والدائرة الواحـدة، والتعدديـة والتنـوع، واالحتكـام      1

وال شك أن هذا الشكل من الديمقراطية يتيح لكل التيارات والجماعات           . خالفيةلصناديق االقتراع لحل القضايا ال    
. واألحزاب السياسية واالثنية التعبير عن ذاتها، ويكفل لها حقها في الوصول إلى مقاعد الكنيـست اإلسـرائيلي        

األحزاب الكبيرة  وكما بات معروفا فقد أتاح هذا النظام لألحزاب الصغيرة، وضمنها األحزاب المتطرفة، ابتزاز              
  . وفرض أجندتها عليها

 ـ التوافق على توفر نوع من اإلجماع بشأن التقرير بمصير القضايا االستراتيجية والمصيرية، مثال، يهودية  2
الدولة، ومكانة الجيش في الدولة، ومركزية قضايا األمن والهجرة واالستيطان والتقديمات االجتماعية والعالقـة     

لواليات المتحدة؛ وهي كلها قضايا تمس هوية الدولة وحماية حدودها وأمنها ودورها الوظيفي             االستراتيجية مع ا  
  .  اإلقليمي

على ذلك فمن البديهي أن قضية مصيرية، بحجم قضية التسوية مع الفلسطينيين، بأبعادها التاريخية والرمزيـة،                
ي تتعلق بموازين القوى في الكنيـست، أو        ال يمكن حسمها في إسرائيل على أساس من المعادلة الديمقراطية الت          

عبر قانون خضوع األقلية لألكثرية، كونها تحتاج إلى نوع من التوافـق يـضم معظـم التيـارات الـسياسية                    
وكما هو معروف لم يكن بالمستطاع تحقيق مثل هذا التوافق، طوال المرحلة الماضية، ال في ظـل     . اإلسرائيلية
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ومثالً فهذا الحزب رغم معارضته للتسوية واعتباره الضفة والقطاع         . ليكودحكومة العمل وال في ظل حكومة ال      
جزءاً من أرض إسرائيل الكاملة إال أنه لم يستطع ترجمة ذلك بضم هذه األراضي إلسرائيل، رغم وجوده فـي                   

  . ، ورغم تشكيله عدة مرات حكومة يمينية صرفة1977الحكم منذ العام 
المماطلة في عملية التسوية، بسبب إدراكه للصعوبات والتعقيدات المتعلقة بهذه          أما اليسار اإلسرائيلي فقد فضل      

. التسوية، والتي تطال تحديد حدود إسرائيل الخارجية والداخلية، أي حدودها الجغرافية والـسياسية والبـشرية              
لمتعلقـة بهـذه    وهذا ما يفسر أن العمل فضل السير بطريق التسوية المرحلية، وأنه أجل الكثير من األسـئلة ا                

معنى ذلك أن الشعور الجمعي اإلسرائيلي متوافق على ضرورة تخفيف وتجاوز التناقضات التي يمكن               .التسوية
أن تشكل خطراً على الوجود اإلسرائيلي؛ أي أن اإلسرائيليين يمينيين أو يساريين، متطرفين أم معتـدلين، لـن                  

لّق بالعرب، أو األغيار، ولن يغلّبوا أنفسهم في هذا الشأن،          يغامروا بتعميق التناقضات فيما بينهم على قضية تتع       
خاصة وأن هذا الموقف ال يحملهم الكثير من التكلفة أو األعباء المادية والمعنوية، أو أنه يحملهـم تكلفـة فـي           

  . حدود معينة هم قادرون على امتصاصها
مد مشروعيته من الشعور الجمعي في هذه  ـ التوحد إزاء العدو الخارجي، وبذلك فإن التعنت اإلسرائيلي يست 3

الدولة العبرية باعتبارها دولة استيطانية عنصرية، حيث إن هذه المجتمعات الوظيفية المصطنعة هي مجتمعات              
 غيبية برغم الغالفات العلمانيـة      -وهي تقوم على األغلب على أساس ايديولوجيا عنصرية       . إيديولوجية بامتياز 

وفي مثل هذه المجتمعـات فـإن       . عبر عن التناقض الذي يحيط بها من الجانب اآلخر        التي تتغطّى بها، والتي ت    
اإلحساس بالخطر الوجودي الخارجي هو إحساس ال نهاية له، ألنه متضمن في الـوعي البـاطني لمجمـوع                  

وفي تطلبهم لنوع من األمن المطلق، الـذي يـستحيل           ).المجتمع األصلي (المستوطنين في محاولتهم نفي اآلخر    
 -بلوغه، إال عبر نفي أو إلغاء أو امتصاص المجتمع األصلي، الذي هو مـستحيل فـي الحالـة اإلسـرائيلية                   

فإسرائيل ليست أميركا، والفلسطينيون ليسوا الهنود الحمر، والمقارنة من ناحية الحدود الجغرافيـة             . الفلسطينية
  . ائيل أبداًواالقتصادية والبشرية والثقافية بين المشروعين ليست في صالح إسر

ويتبين من تفحص الظاهرة اإلسرائيلية أن أعلى أشكال التوحد، وتغييب التناقضات والخالفات الداخلية، كانـت               
تنشأ في ظل ظروف الصراعات الخارجية، والعكس صحيح إذ إن التناقـضات الداخليـة اإلسـرائيلية بـدأت                  

ة استعجال في التعاطي مع أية تغييرات سياسية أو         على ذلك فثم  . بالبروز على خلفية غياب المخاطر والتحديات     
حزبية في إسرائيل بتعابير ضعف االستقرار السياسي أو بمصطلحات األزمة أو االنهيار أو التفكـك، فالنظـام                 

  . السياسي عندهم ال يعمل بهذا الشكل، برغم كل ثغراته وتناقضاته ونقاط ضعفه
  4/12/2005البيان 
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  4/12/2005الغد األردنية 

  


