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*** 

 
   في عملية في السوق التجاري في نتانيا ىجرحوقتلى  .1

دعا شارون، الى جلسة مشاورات امنية ستعقد، مساء اليوم، في تل ابيب، للتداول في الـرد علـى                  : الفت حداد 
كـانيون  (العملية التي نفذها فدائي من حركة الجهاد االسالمي، حسب بيان للحركة، فـي الـسوق التجـاري                  

وحمل شارون المسؤولية محمود عبـاس متهمـا ايـاه باالنـشغال             .في مدينة نتانيا قبل ظهر اليوم     ) هشارون
في المقابل  . د بقوة على العملية   وهدد شالوم بالر   .االرهاب باالنتخابات بدل االنشغال بمحاربة ما يسميه شارون      

قالت االذاعة االسرائيلية ان موفاز سيعقد، ظهرا، جلسة مشاورات في مقر وزارة الدفاع العداد خطـة للـرد                  
وقالت االذاعة االسرائيلية ان منفذ العملية هو لطفي امين ابو سامي من قرية كفر راعـي فـي                   . على العملية 

 آخـرين   50ائيلية ان خمسة اسرائيليين ومنفذ العملية قتلوا واصيب قرابة          وافادت مصادر اسر   .الضفة الغربية 
وحسب معطيات منظمة نجمة داوود الحمراء، فان بين المصابين ثالثة اصـيبوا بجـراح يائـسة                . في العملية 

وحسب الشرطة، وقع االنفجار على مدخل      . واربعة بجراح بالغة والبقية تتراوح جراحهم بين خفيفة ومتوسطة        
واضافت ان منفذ العملية فجر نفسه كمـا يبـدو أثنـاء            . سوق التجاري، أثناء تفتيش المواطنين الداخلين اليه      ال

واعلنت الشرطة االسرائيلية حالة تأهب قصوى في منطقة الـسوق التجـاري،             .11:30تفتيشه، قرابة الساعة    
  .ل منفذ العملية الى المكانوقامت بزج قوات كبيرة من الشرطة في المكان، وبدأت البحث عن مشبوه بنق

دان محمود عباس، العملية واوعز الى األجهزة االمنية الفلسطينية بمالحقة منفذى العملية والقـبض              من جهته أ  
دان عريقات هـذه العمليـة      أكما   .عليهم معتبرا هذه العملية تضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية وبعملية السالم         

. لعنف وان السبيل الوحيد هو التهدئة المتبادلة والعودة الى طاولـة المفاوضـات            معتبرا أن العنف ال يولد اال ا      
دان ابو خوصة، هذه العملية     أكما  . وقال نحن ندين قتل المدنيين األبرياء سواء من اإلسرائيليين او الفلسطينيين          

بل بالعكس تصب فـى      فى السلطة نؤكد ان مثل هذه االعمال ال تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية              نحن: وقال
خدمة اسرائيل وتحديدا الجهات اليمينية التي تسعى فى هذه الفترة، فى سياق عملية تشكيل التكـتالت الحزبيـة                  
على الخارطة الحزبية اإلسرائيلية، الى استباحة الدم الفلسطينية ليشكل ضريبة لتحقيق مكاسب علـى الـساحة                

  .الحزبية اإلسرائيلية
ائيل المسؤولية الكاملة عن هذه العملية مشيرة إلى التـصعيد اإلسـرائيلي الـذي              من جهتها حملت حماس إسر    

شهدته االراضي الفلسطينية مؤخرا إضافة الى عدم احترام إسرائيل لشروط التهدئة التـي أعلنتهـا الفـصائل                 
قات اإلسرائيلية  اما حركة الجهاد فقد اعتبرت هذه العملية ردا طبيعيا على الخرو           .الفلسطينية وعدم االلتزام بها   

  .المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
5/12/2005 48عرب  

 
   وتحالفاتهم تبدأ بالظهورالتشريعيةاإلنتخابات  ومرشح .2

ـ  أ ام: رام اهللا  من   منتصر حمدان  عن مراسلها  5/12/2005 الحياة الجديدة    نشرت  لجنـة االنتخابـات     هعلنت
 طلبا على مستوى الدوائر االنتخابية، في حين لم يتم          44لغت   ان طلبات الترشح التي وصلتها امس ب       ,المركزية

طلبات منذ فتح باب التـسجيل      الواوضحت اللجنة ان المجموع الكلي لعدد       . تقديم طلبات ترشح ألي من القوائم     
 تـسود حالـة مـن       ,ومن ناحية أخرى   . طلبا على مستوى الدوائر وثالثة طلبات على مستوى القوائم         190بلغ  

ولم تعط   .نواب الحاليين في حال مشاركتهم بالترشح     ال مع   هااط لجنة االنتخابات حول طبيعة تعامل     االرباك أوس 
  . اذا ما استخدموا منصبهم للترويج ألنفسهمهماجابات واضحة حول كيفية تعاملها مع
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 وا حماس في دائرة غزة قـام      يمرشحأن  : غزة من   4/12/2005الخليج اإلماراتية     مراسل  طاهر النونو  وذكر
وأعلن سعيد صيام ان حركته قامت بترشيح خمسة مـن          . بتسجيل أسمائهم رسميا لالنتخابات التشريعية المقبلة     

: وقال صيام .  ثالثة مقاعد أحدها مخصص لكوتة النصارى      تويذكر ان حماس ترك   . اعضائها أمس لدائرة غزة   
ة مع من يرى انـه يتقـاطع مـع          ان حركته ابقت هذه المقاعد من دون تسمية من اجل اجراء تحالفات مستقبلي            

في وقت تدخل حماس للمجلس مـن اجـل تعميـق      و . ويمثل كفاءة واضافة نوعية للمجلس التشريعي      هابرنامج
 ,وتحقيق الشراكة السياسية وخدمة المواطن الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية مشروع المقاومة            

نسبي والتي تضم عدداً كبيراً من مرشحي الضفة الغربيـة الـذين            ال تزال تتريث في اعالن قائمتها لالقتراع ال       
تخشى ان تقوم قوات االحتالل باعتقالهم، كما تنتظر ان تقوم فتح باعالن مرشحيها، وترغب في ان تبقي امامها                  

 ،بما فيها عباس   ، عن ان حركته تحدثت مع العديد من المستويات في السلطة           صيام وكشف .عدداً من الخيارات  
نحن ال نلمس ممارسة ضغوط على االقل باتجاه تحشيد رأي          : ، ولكنه قال  يلية خطورة االجراءات االسرائ   حول

 ,وفي تعليقه على امكانية تعامل الواليات المتحدة مع حركته حال فوزها          . عام لمنع اسرائيل من هذه الممارسات     
وفي سياق متـصل أعلـن      . ختياراال  هذا عندما تختار الشعوب من يمثلها البد لكل العالم من التعامل مع          : قال

أعلنت مصادر لحماس، أنها سجلت طلبات ترشيح       فقد  في مدينة خان يونس،      أما   .ح نفسه يرشتمشير المصري   
كما أعلنت في الخليل أمس  أسماء تـسعة          .دائرةلتنافس على جميع المقاعد المخصصة ل     لخمسة من أعضائها    

  . من مبعدي مرج الزهورهم  ستة و، ون الخليل معتقلون إداري ان اربعة من مرشحي,مع االشارة, مرشحين
ـ أكت: غـزة  مـن    مصطفى الصواف وياسر البنا    عن مراسليه    4/12/2005 اسالم اون الين     وأضاف موقع  د ي

وأوضـحت أن   .أن قائمة مرشحي الحركة عن مدينة غزة ستضم شخصية مـسيحية           مصادر مقربة من حماس   
 الطويل لم يؤكد من جانبه أنه سيكون ضمن          إال أن حسام   .لشبان المسيحية هذه الشخصية هي أمين سر جمعية ا      

يشرفني أن أحصل على دعم حمـاس       : وأضاف .قائمة الحركة، لكنه أشار إلى أنه قدم أوراق ترشيحه كمستقل         
ـ        ,وعلى الرغم من عدم تأكيده االتفاق      .والقوى الوطنية واإلسالمية    هـو   ه فإن مصادر مطلعة أكـدت أن موقف

  .اب تكتيكية تتعلق باالنتخاباتألسب
أن من   محمود عباس أمس     هأعلنإلى ما   : ا.ب. د نقال عن رام اهللا   من   5/12/2005 األيام الفلسطينية    وأشارت

  .ةنتخابات التشريعيالفتح ستقدم االسبوع المقبل الئحة مرشحيها الى ا
 يقوده عماد الفلوجي بـدأ      تياراأن  : غزةمن  ردينة فارس   وعبدالقادر فارس    5/12/2005 عكاظ   ونوه مراسلي 

بإجراء مشاورات مع تجمع من شخصيات إسالمية في قطاع غزة من أكاديميين وشخصيات سياسـية بهـدف                 
 يدرس األفكار المطروحة ولكنه لم يتخذ القرار النهـائي          هوعلم أن . تشكيل ائتالف انتخابي بإطار قائمة موحدة     

حسب المصادر فإن القائمة التي يتم التشاور بشأنها تضم اآلن نحو           و . بعد بالموافقة او االعتذار عن المشاركة     
 الـساحة   يسـالمي إ شخصية إسالمية وتطرح نفسها كتيار إسالمي مستقل وهي غيـر محـسوبة علـى                200

  .الفلسطينية
أن سـالم   مـن    مصادر مطلعة    هكشفت إلى ما    : ونابلس غزةمن   5/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ولفت

شرطين خالل لقائه مع حنان عشراوي لخوض االنتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة واحـدة              فياض وضع   
 أن يكون هو شخصياً على رأس القائمة وأن يكون ياسر عبد ربه وجمـال زقـوت                  أولها .على مستوى الوطن  

ة واحـدة   وأضافت أن هذين الشرطين كانا وراء فشل حوارات عشراوي مع آخرين لتشكيل قائم             .ضمن القائمة 
أكد معاوية المصري أنه وفخري التركمـان وحـسن خريـشة سيخوضـون              ومن ناحية أخرى     .للتيار الثالث 

ئتالف يأتي في إطار    اإل  هذا   وأوضح أن  .كتلة المحسوبة على حماس كل في دائرته      الاالنتخابات بالتحالف مع    
  .تشكيل قوة داعمة للمواقف والثوابت الفلسطينية
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   االجنحة العسكرية للفصائل بحذرستدمجالسلطة : نصر يوسف .3
د نصر يوسف أمـس خـالل       يأك ت :غزة والوكاالت  من    ماهر إبراهيم   عن مراسلها  5/12/2005 البيان   نشرت

 أن السلطة ستعمل بمنتهى الحذر في دمـج األجنحـة المـسلحة أو              , إعادة بناء الشرطة   حولمؤتمر في غزة    
سندير هذه العملية بسقف وحسابات أمنية أوالً ثم حسابات سياسـية           , بالقولموضحاً  . أعضائها باألجهزة األمنية  

  .ثانيا حتى ال نزيد من أعباء المؤسسة األمنية وبما ينسجم مع الموازنة المالية المقرة
ان الداخليـة   به نصر يوسف مـن  شارما أ:  ا ف بنقال عنغزة من  5/12/2005 القدس العربي واضافت

 خالل تحديد مهلة زمنية يتخللها الحوار والتعويض والتـرخيص ومـن ثـم              ستشرع بحملة لجمع االسلحة من    
ـ               الـسالح   ىالمصادرة للمخالفين دون اغفال ضرورة تشديد الرقابة والعمل الجاد لتخفيف مصادر الحصول عل

  .الداخلية والخارجية
وأضاف . والًن وضع األجهزة األمنية لم يعد مقب      أيوسف،  ول  ق: غزةمن   5/12/2005 الشرق األوسط    وذكرت
 على مدى عقد قام على قلة الخبرة، األمر الذي يستدعي إعادة تنظيمها لتكون قـادرة علـى تلبيـة                    اأن عمله 

 الى اختصاصات األجهزة األمنيـة مـن حيـث          اتطرقم ,االحتياجات ومواجهة التحديات وفرض هيبة السلطة     
ة إلى أربعة سجون مركزية علـى األقـل         ن جهاز الشرطة بحاج   أمن ناحيته،   فقد قال   عالء حسني   أما  . هامهام

 .ومقرات دائمة وثابتة لألجهزة األمنية
عالء حـسني بمزيـد مـن األسـلحة         إلى مطالبة   : وكاالتنقال عن    5/12/2005 الخليج اإلماراتية    وأشارت

وبتجهيزات افضل لقواته لتتمكن من فرض القانون والنظام بطريقة اكثر فاعلية، وأكد أن شرطيا واحـدا مـن                  
صل عشرين يملك سالحا وان رجاله الذين يفتقرون إلى التجهيزات الضرورية يعانون للغايـة فـي فـرض                  ا

 هي التي تم إحضارها مع قوات منظمة التحريـر مـن            , التي بحوزتهم  القانون والنظام العام، وقال إن األسلحة     
  .الخارج ومن األسلحة المصادرة

  
  لتثبيت التهدئة الدولي المجتمععريقات يعلن عن اتصاالت مع  .4

 أعلن صائب عريقات عن سلسلة اتصاالت مكثفة مـع المجتمـع الـدولي واللجنـة                : نسرين حمدان  -رام اهللا   
وقـال ان   .الرباعية لتثبيت التهدئة المتبادلة وعدم انهيارها باعتبارها مصلحة مـشتركة فلـسطينية اسـرائيلية            

  .رب من االلتزامات المترتبة عليهااسرائيل تواصل نهج سياسة األمر الواقع على األرض والته
  5/12/2005الحياة الجديدة 

  
  الفصائل تهدد بالغاء التهدئة .5

 .د حركة الجهاد تفكيرها الجدي بعدم تجديد التهدئة القائمة        يأك ت :غزةمن   5/12/2005 الخليج اإلماراتية    نشرت
وحركـة الجهـاد ومؤسـساتها      قال زياد النخالة ان الطائرات االسرائيلية تستهدف الـشعب الفلـسطيني            حيث  

 ورفضت المشاركة فـي االنتخابـات التـي تحـتكم           ،حركة جعلته هدفها األول   الوكوادرها الن العدو يعلم أن      
  .لمرجعية أوسلو

د كتائب شهداء األقصى أمـس      يهد إلى ت  :غزة والوكاالت من   5/12/2005 البيان    مراسل  ماهر إبراهيم  وأشار
ن أ هاوقال نـاطق إعالمـي باسـم      .  تهديداته بضرب الفصائل الفلسطينية    بشن هجمات جديدة إذا ما نفذ موفاز      

  . إذا تواصلت االنتهاكات اإلسرائيلية. مجموعته ستضرب في عمق االحتالل
 انها تلقت دعوة مـن       االقصى  كتائب إلى تأكيد  : من غزة نقال عن وكاالت     5/12/2005 الغد األردنية    ونوهت

  .القاهرة مؤكدة انها ستلتزم بما تجمع عليه الفصائلالحكومة المصرية للمشاركة في حوار 
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   االسرائيلية بقصف صاروخياالنتهاكاتكتائب االقصى ترد على  .6
وأضافت  .أعلنت كتائب شهداء االقصى، عن قصف مستعمرة كفار عزة شرق غزة بصاروخ واحد على األقل              

  .ي خانيونس ورفحأن هذه العملية تأتي رداً على قتل إسرائيل لفلسطينيين اثنين شرق
  4/12/2005 48عرب

 
    في سريرهجريحااالحتالل يكبل فتى  .7
اجبر جيش االحتالل مستشفى في مدينة بيتح تكفا على تكبيل الطفل المعتقل طـاهر              :  أنس عبد الرحمن  ،  غزة

من يديه ورجليه وربطه في سرير المستشفى تحت ادعاء الخوف من الهرب على الرغم مـن                ‚  عاما 14عودة  
ونقلت صـحيفة هـارتس عـن إدارة         ‚ اثنين من أفراد الشرطة لحمايته على مدار أربع وعشرون ساعة          وجود

المستشفى أن الجيش رفض المحاوالت المتكررة من قبل اإلدارة في المستشفى إلقناعهم بفك قيود الطفل قبـل                 
على سـيارة اسـرائيلية     وحسب ما جاء في الصحيفة فان الفتى أصيب خالل محاولته إلقاء عبوة ناسفة               ‚أسبوع

  .بالقرب من منزله الواقع في قرية مادما جنوب نابلس وانه بقي مقيدا النه معتقل من قبل الجيش
  5/12/2005الوطن القطرية 

  
   بالمدفعيةقطاعالقصف شمال وي المنازلاالحتالل يقتحم جنين ويداهم  .8

أجبر الجنود سـكان البيـوت علـى        و،  اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم مدينة جنين وسط إطالق نار كثيف          
قصفت قوات االحتالل، فجر اليوم بقذائف المدفعيـة،         من ناحية أخرى     .الخروج إلى العراء تحت تهديد السالح     

ولـم تـذكر تلـك       دبابات أطلقت عدة قذائف مدفعية    المناطق في شمال قطاع غزة؛ وأفادت مصادر محلية أن          
   .الممتلكاتالمصادر حجم الخسائر في صفوف األهالي و

  5/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   اإلبراهيمي الحرماالحتالل منع رفع اآلذان في  .9
أكد تقرير صادر عن مديرية أوقاف الخليل أن قوات االحتالل منعت رفع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي خـالل                  

االحتالل المتمثلـة بـإغالق     وأوضح رئيس سدنة الحرم، بأن إجراءات قوات         . مرةً 55شهر نوفمبر الماضي    
  .الحرم، وإعاقة وصول المصلين المسلمين إليه، ومنع رفع اآلذان، ما زالت مستمرة وتأتي إرضاء للمستوطنين

  5/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   إسرائيل البتالع الضفة  مخططاتخبير فلسطيني يحذر من  .10
ستيطان المسؤولين والمواطنين الفلـسطينيين إلـى فـتح    دعا خبير فلسطيني في شؤون األراضي واال  :  ا.ن.ق

معركة المعابر التي تسارع سلطات االحتالل بإنشائها في الضفة الغربية، محذرا من انشغال الجميع باالنتخابات               
وحذر الخبير من مساعي سلطات االحتالل لضم أكبـر مـساحة ممكنـة مـن األراضـي                 . الفلسطينية القادمة 

فة والقدس، وقال إن المعابر تمثل الخطوة األولى على طريق أقلمة المواطنين الفلـسطينيين              الفلسطينية في الض  
مع األوضاع الجديدة مؤكدا أن نقل خدمات بلدية االحتالل والمؤسسات اإلسرائيلية إلى المعابر الجديدة تـصب                

معـابر بمـدينتهم المقدسـة      في هذا االتجاه بحيث يقل احتكاك المواطنين المقدسيين الذين أخرجهم الجـدار وال            
 وأشار إلى معابر قلنديا وبيت لحم وزعترة، ورأى أن أهدافها الحقيقيـة             ،  وبالتالي تتم عملية عزلهم نهائيا عنها     

هو تقسيم الضفة الغربية إلى ثالث مجموعات، مؤكدا أن األمر الخطير جدا يتمثل بإخراج مدينة القدس خـارج      
  .                                     تعامل معها كحقيقة مسلمةكل الحسابات وان سلطات االحتالل ت
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  5/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   عل الجدارحتجاجااعائلة فلسطينية تهدد بانتحار جماعي  .11
 صعد فلسطيني وزوجته وأبناؤه الخمسة إلى سطح منزلهم في مخيم شعفاط لالجئين،             :  يوسف الشايب  ،  رام اهللا 

ة أمس األحد، وبحوزتهم أنبوبة غاز وضعوها وسطهم، وصرخوا علـى جنـود االحـتالل               قرب القدس المحتل  
وكان رب  . مهددين بتفجير أنفسهم بها، إن لم يتوقفوا ببناء جدار الفصل العنصري في المنطقة المحاذية للمنزل              

 .ا الجدار اللعين  أوقفوا هذه الكارثة أفضل أن أذهب أنا وأسرتي إلى التراب، على أن أجاور هذ             : االسرة يصرخ 
وحسب شهود عيان فقد حاصرت قوات االحتالل المنزل، وطلبت منه عبر مكبرات الـصوت التراجـع عـن                  
االنتحار الجماعي، ووعدوه بأنهم سيسوون األمر، وما إن امتثل ونزل من على سطح منزله، حتـى اعتقلـوه،                  

  . وأوسعوه ضرباً
  5/12/2005الغد األردنية 

  
  مون قرب حاجز إلكترونيطلبة فلسطينيون يتعل .12

 ضد الطلبة الفلسطينيين قام طلبة مدرستي الفيحاء واإلبراهيمية في مدينـة            ةاحتجاجاً على اإلجراءات الصهيوني   
 بجانب الحاجز اإللكتروني الصهيوني المقام بالقرب من مدرستهم، معلنين رفضهم           أمسالخليل، بتلقي دروسهم    

   .همالدخول من البوابة اإللكترونية لتفتيش
  5/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حصيلة االنتهاكات اإلسرائيلية خالل تشرين الثاني  .13

يستدل من عملية رصد ومتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية خالل شهر تـشرين           :   سامر خويرة  - السبيل   –نابلس  
مقـاومين فـي     6حين قـضى   مواطنا، من بينهم طفالن، في       17القوات اإلسرائيلية قتلت    أن  الثاني الماضي،   

 مواطنا بالرصاص الحي    90أما بخصوص الجرحى فقد أصيب أكثر من         . عمليات إعدام خارج نطاق القانون    
 . زوالمطاطي وشظايا الصواريخ، ويالحظ تزايد حاالت االعتداء على المواطنين والتنكيل بهم علـى الحـواج              

  .هم من نشطاء حركتي حماس والجهاد اإلسالمي مواطنا، غالبيت300وأعتقل خالل الشهر الماضي أكثر من 
  4/12/2005السبيل االردنية 

  
   2000  فلسطينيا استشهدوا منذ أواخر ايلول3911: منظمة التحرير .14

 و  29/9/2000كشفت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير، ان قوات االحـتالل قتلـت بـين                 
 مـن قـوى االمـن       344 مـن النـساء ، و      267 من االطفال و   768 فلسطينيا، بينهم    3911 ،   30/11/2005

 من  9على ايدي المستوطنين و   58حواجز و ال من المرضى على     136 نتيجة عمليات اغتيال و    357الفلسطيني و   
واكـدت انـه رغـم       . من االجانب وفرق التضامن الدوليـة      6 من ابناء الحركة الرياضية و     220الصحافيين و 

 وا فلـسطينيا اصـيب    35215واوضحت ان    .تصعيدالالتهدئة اال ان االحتالل واصل      التاكيدات الفلسطينية على    
 الـف   30واعتقل مـا يزيـد عـن         . عاهات دائمة معظمهم من االطفال والشباب      7500بجراح مختلفة بينهم    

بينمـا    الف منزل ،   65372 الخراب في نحو     االحتالل اسير ، والحق     8600سجون  البقي منهم في     فلسطيني ، 
ق وجرف ما يزيد عـن المليـون   اع واحراقتال وأشارت إلى . منزال وشردت ساكنيها7644بشكل كلي دمرت  

وصل عدد العاطلين عن العمل الـى نحـو          و . دونما 290922 االحتالل بالقوة    رصادو. شجرة وغرسة ونبتة  
  .داخل المجتمع الفلسطيني% 72وزادت نسبة الفقر الى ان وصلت  الف عاطل،272
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  4/12/2005 48عرب
  

   على تنفيذ قانون رعاية أسر الشهداءةصادقالم .15
 صادق أبو مازن على تنفيذ الشق المالي من قانون رعاية أسر الشهداء اعتبارا من األول                :  حسن دوحان  ،  غزة

جاء ذلك خالل اجتماع موسع عقدته األمانة العامة ألسر شـهداء فلـسطين فـي               . من شهر كانون ثاني المقبل    
وقال المنسق العـام     .اإلطالع على تفاصيل القرار المتعلق بتنفيذ الشق المالي من القانون         مقرها بغزة من أجل     

للتجمع أن مشروع القانون ينص على صرف راتب شهري ألسرة كل شهيد من الخزينة العامة للسلطة موضحا                 
  . دوالرا 250بأن الراتب قدره 

  5/12/2005الحياة الجديدة 
  

   لجنة دولية تطلع على أوضاع األسرى  األمم المتحدة إلرسالةناشدم .16
ناشدت الهيئة العليا لشؤون األسرى والمعتقلين األمم المتحدة، باإلسراع في إرسال لجنة دولية لإلطالع علـى                

جاء ذلك خالل مهرجان تـضامني نظمتـه         .ظروف األسرى ومعاناتهم وعلى درجة انتهاك حقوقهم اإلنسانية       
   .ى االعتداءات األخيرة ضد األسرى والمعتقلينالهيئة في رام اهللا، احتجاجاً عل

  5/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  موفاز يأمر باستئناف جرائم االغتياالت بحق الفلسطينيين  .17
اصدر موفاز الليلة الماضية اوامره الى قيادة الجيش االسرائيلي باستئناف سياسة االغتيال بحـق الفلـسطينيين                

كما امر بتنفيذ عمليات حازمة واكثر شمولية في حـال      . ستهدف قيادة فصائل المقاومة   وتنفيذ عمليات عسكرية ت   
  .تواصل اطالق القذائف على المستوطنات االسرائيلية في الجنوب

  5/12/2005 48عرب
  

  قصف عسقالن وكفار سابا بالصواريخ الفلسطينية مسألة وقت: نتنياهو .18
 من قصف عدٍد من المدن والبلدات االستيطانية التي تضم بـداخلها            أن يتمكّن الفلسطينيون    توقّع نتنياهو  :القدس

وقال إن قصف مـدينتي عـسقالن، وكفـار سـابا      .مواقع استراتيجية هامة للكيان مثل محطات الطاقة والغاز  
  .بالصواريخ الفلسطينية المحلية المتطورة، السيما صواريخ القسام، باتت مسألة وقت ليس إال

نقلتها عنه اإلذاعة الصهيونية األحد  أن أمن الكيان يستوجب وقفًـا مطلقـاً لالنـسحابات                وأكد في تصريحاٍت    
   .األحادية الجانب، ألنها تشجع اإلرهاب

  5/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  شارون يمنح بيريز حرية اختيار منصب في حكومته المقبلة   .19
 شارون وبيريس تمهيـدا لالنتخابـات التـشريعية         اكد: اف ب ،  القدس،  5/12/2005الشرق األوسط   نشرت  

انه تعاون حقيقي وانا على ثقـة اننـا سـنقوم           : وقال شارون . المبكرة في مؤتمر صحافي أمس تعاونهما التام      
واعرب عن قناعته بأن حزبه سيفوز في االنتخابات مضيفا انه سيشكل الحكومة المقبلة كما تتوقع                .بالكثير معا 

واضاف سأعهد الى بيريس بالمنصب الذي يختاره في حكومتي ومـن الواضـح انـه               . االستطالعات االخيرة 
  . سيشارك كليا في عملية السالم التي سيكون له دور مركزي فيها
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بيريز رفض التطرق الـى قـراره        أن   القدس آمال شحادة   في 5/12/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت مراسلة   
 الحكومة االسرائيلية بهدف تقديم موعد االنتخابات وعاد ليؤكد علـى           ترك العمل لكنه انتقد قرار االنسحاب من      

اهمية خطوته السابقة بانضمام حزب العمل، برئاسته، الى االئتالف الحكومي مع شـارون معتبـرا ان هـذه                  
  . الخطوة كانت عامال هاما واساسيا في تنفيذ خطة االنسحاب من غزة

صباح االثنين، ان شارون، وعد بيرس، انـه         السرائيلية قالت  االذاعة ا   أن 5/12/2005 48عربوأورد موقع   
  . سيعينه وزيرا لشؤون السالم ومسؤوال عن ملف تطوير الجليل والنقب في حكومته القادمة

  
   مليار شيكل على المستوطنات60الليكود يتهم شارون وبيريز بتبديد  .20

 العضو الليكودي في الكنيست ان اسرائيل       صرح افراهام بوراز  : )الترجمة( جوزيف حرب ،   تل ابيب  ،الوكاالت
مشيرا الى  , بسبب المبالغ الطائلة التي انفقاها في اعمال بناء المستوطنات        , وال لبيريز , لن تغفر ابدا ال لشارون    

 . مليار شيكل في هذا المجال60انهما بددا اكثر من 
 5/12/2005عكاظ 

  
  سة الليكود لنداو سيعلن، اليوم، انسحابه من المنافسة على رئا .21

اكدت مصادر مقربة من عوزي لنداو، نيته اعالن انسحابه من المنافسة على رئاسة الليكود، اليـوم، واعـالن                  
وقالت مصادر في الليكود ان خطوة لنداو هذه تأتي في اطـار الجهـود    .دعمه النتخاب نتنياهو لرئاسة الحزب  

  .متوقع في االنتخابات البرلمانية القادمةالتي يبذلها قادة الليكود النقاذ حزبهم من االنهيار ال
وكان لنداو قد نفى، حتى مساء امس، نيته االنسحاب من المنافسة، اال ان جهات مقربة منه ومن نتنياهو اكدت                   
وجود اتصاالت بين الجانبين بهذا الصدد، وقال موشيه كحلون لالذاعة، صباح االثنين، ان لنداو اتصل به فـي                  

  .لة الماضية وابلغه قرار االنسحاب من المنافسةساعة متأخرة من اللي
  5/12/2005 48عرب

  
   في انتخابات رئاسة الليكودشالوم يدعم عمري شارون .22

نشرت يديعوت احرونوت في عددها الصادر اليوم ان عمري شارون، يحث انصاره في الليكود علـى دعـم                  
تخاب شالوم لرئاسة الليكـود، وقـال فـي         واعرب اولمرت، انه يؤيد ان    . انتخاب سيلفان شالوم لرئاسة الحزب    

تصريحات لالذاعة االسرائيلية العامة، صباح اليوم، انه يعتبر ذلك سيساهم في تقريب فـرص التحـالف بـين            
 .  الليكود وكديما بعد االنتخابات

  5/12/2005 48عرب
  

  العمل سينتخب قائمة مرشحيه الشهر المقبل : 2006انتخابات  .23
، اجراء االنتخابات لقائمة مرشحي العمل للكنيست القادمة، في السابع عشر           ألحداء ا تقرر في حزب العمل ، مس     

وصادق المكتب السياسي للحزب في اجتماع عقده في بيـت بيـرل، علـى دسـتور                . من كانون الثاني المقبل   
  .الحزب، وحدد الثاني عشر من كانون االول الجاري موعدا اخيرا لتقديم الترشيحات

  4/12/2005 48عرب
  

  دانة شاب من كفر قاسم بـ التخطيط الختطاف جنود  إ .24
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الختطاف جنـود   أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب االحد، لنين الطوري من قرية كفر قاسم بتهمة التخطيط      
. وكانت النيابة العامة ادعت أن الطوري جنّد إلى حماس على يد عمه وهو عميل مزدوج للـشاباك                . اسرائيليين

 . عم الطوري أراد تجنيد شخص يستطيع السيطرة عليه: ةوأضافت لنياب
  4/12/2005 48عرب

  
  

  مري شارون وهنغبي في رأس قائمة الفاسدين في الكيان ع .25
مري شارون تبوأ المرتبة األولى في قضايا        الكيان الصهيوني، أن ع     تبين من معطيات مؤشر الفساد في      :نابلس

وتبـين مـن     .اهيرية، وجاء بعده في المرتبة الثانية الوزير هنغبي       الفساد، من بين الشخصيات الصهيونية الجم     
المعطيات أيضا أن غالبية قيادة الليكود الحالية والسابقة، مفسدة وأن الوزراء األربعة الـذين احتلـوا المرتبـة                  

ن أن  وتبـي  .هنغبي وكاتس ولفنات وأولمرت، وجاء في المرتبة الخامسة أريئيل شـارون          : األولى كمفسدين هم  
  . أون-مري شارون، وبنيزري، ونتنياهو وروني بارع: ست المفسدين أكثر من غيرهم همأعضاء الكني

  5/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  دعوة نتنياهو الى قصف ايران غير مسؤولة : مصادر امنية اسرائيلية .26
عا فيها الى قصف ايران، واعتبرتهـا       هاجمت مصادر امنية اسرائيلية، مساء اليوم، تصريحات نتنياهو والتي د         

ونقلت االذاعة االسـرائيلية عـن هـذه المـصادر قولهـا ان              .تصريحات انتخابية تشكل خطرا على اسرائيل     
  . تصريحات نتنياهو ليست مسؤولة وتشكل خطرا على اسرائيل

  4/12/2005 48عرب
  

  شركات تركية وفلسطينية تقيم أكبر منطقة صناعية في قطاع غزة  .27
وزير االقتصاد أن شركات تركية وفلسطينية تعمل على قدم وساق من اجل انشاء منطقة صـناعية فـي                  أعلن  

منطقة سيبدأ العمـل بهـا     ال وأوضح أن  . شمال قطاع غزة سيطلق عليها اسم منطقة فلسطين الصناعية الكبرى         
لى البطالة المتفـشية فـي      لتأهيلها وتطويرها الستيعاب آالف العمال الفلسطينيين ولرفع دخل الفرد والقضاء ع          

وأشار إلى أن هناك توجها إلنشاء الهيئة الفلسطينية للمعابر والحـدود وتكـون مرجعيتهـا            . الشارع الفلسطيني 
  . رئيس مجلس الوزراء وتكون قادرة على متابعة الوضع االداري في المعابر

  5/12/2005البيان 
  

  اريع الطارئةش بتنفيذ المالبدء .28
لعامة واإلسكان، البدء بتنفيذ المشاريع الطارئة التي أقرتها السلطة والممولة من احتياطي            أعلن وزير األشغال ا   

الميزانية خالل األيام القادمة، رغم العجز الحاصل في ميزانية السلطة، مشيرا إلى انه سـيتم تنفيـذ عـشرات                   
وزعة على كافـة المحافظـات      المشاريع الصناعية، والزراعية والرياضية والخدمية ومشاريع البنية التحتية، م        

  .ومن خالل تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ هذه المشاريع
  5/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  عالمية للمؤتمر الوطني للتشغيلإاالعالن عن انطالق حملة  .29
ـ             :  ابراهيم ابو كامش   ،البيرة سطين  أعلن شركاء االنتاج الثالثة ممثلين بوزارة العمل واالتحاد العام لعمـال فل

والقطاع الخاص عن انطالق الحملة االعالمية لمؤتمر التشغيل لمحاربة الفقر والبطالة الـذي سـينعقد يـومي                 
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جاء ذلك خالل مـؤتمر صـحافي عقدتـه اللجنـة            .السابع والثامن والعشرين من الشهر الجاري في رام اهللا        
واستعرضت فيـه غايـات واهـداف       التحضيرية للمؤتمر الوطني للتشغيل امس في مقر وزارة العمل بالبيرة           

  .المؤتمر
  5/12/2005الحياة الجديدة 

  
  

  شمعة فلسطينية .. القدس والصندوق .30
تستضيف اللجنة االجتماعية الفلسطينية بأبوظبي وبالتعـاون مـع نـادي تـراث               : محمد األنصاري  ،أبوظبي

تعرض ألول مرة في    اإلمارات مسرح الطنطورة من خالل عروض لمسرحية الدمى القدس والصندوق والتي            
يهدف العرض إلى تعريف األجيال الناشـئة       و.  اإلمارات، كما سيقام مؤتمر صحافي لتكريم مخرج المسرحية       

بالتراث الفلسطيني، المدن الفلسطينية، جوانب الحياة العادية للشعب الفلسطيني، األغاني والرقصات والموسيقى            
   . الفلسطينية التقليدية

  5/12/2005البيان 
  

 لم فلسطيني يحصل على جائزة أحسن سيناريو فيلم أوروبيفي .31
 حصل فيلم الجنة اآلن للمخرج الهولندي من اصل فلسطيني هاني ابو اسعد، على              :  عبد اهللا مصطفى   ،بروكسل

جائزة جديدة وهي جائزة احسن سيناريو لفيلم اوروبي في مهرجان السينما االوروبية وذلك في احتفال اقيم في                 
 وقـد جـرى     ،ل الفيلم في وقت سابق من العام الحالي على جوائز اخرى داخل وخارج هولندا             وحص . برلين

  . دولة45االتفاق حتى اآلن على بيع الفيلم للعرض في 
  5/12/2005الشرق األوسط 

  
  المؤتمر الرابع لمجلس أمناء مؤسسة القدس .32
ادي نائـب الـرئيس اليمنـي    طالب عبدربه منصور ه:  صنعاء من  5/12/2005 الخليج اإلماراتيـة     ذكرت

 تدشين فعاليات أعمال المؤتمر الرابع لمجلس أمناء مؤسسة القدس          وذلك أثناء بالتصدي لمشروع تهويد القدس،     
من جانبه أكد الشيخ عبداهللا األحمر أن القدس أمانة فـي أعنـاق جميـع               . التي بدأت أمس في العاصمة اليمنية     

غبة اإلقدام على المساس بالقدس أو تنفيذ مخططـات تـستهدف           وحذر من م  ،  العرب مسلمين كانوا ومسيحيين   
  .تهويدها
الدكتور القرضاوي كـشف    أن  :   عبد السالم محمد   من مراسله   4/12/2005اسالم اون الين     موقع   وأضاف

كما شـدد علـى ضـرورة       . عن مشاريع تعليمية ومهنية وتدريبية وإنسانية متنوعة نفذتها المؤسسة في القدس          
  .اومة في فلسطين والعراق ولبنان وفي كل بلد يريد أن يحتله األجنبياستمرار المق

أن القدس اليوم ليست المدينة الحقيقية بعد أن غير اليهـود           : بدوره حذر الدكتور عكرمة صبري في كلمته من       
معالمها وأصبحت معلقة في الهواء عقب حفر أنفاق تحتها توجد فيها مدينة وبها مؤسسات حكومية صـهيونية                 

حديقة تكنولوجية تعرض أفالما للسياح األجانب تقنعهم أن األقصى الذي فوق تلك األنفاق مبني علـى هيكـل               و
من أطفال القدس محرومون من التعليم بسبب نقص الفـصول الدراسـية، وأن             % 50وكشف عن أن    . سليمان

شار الرئيس اإليرانـي    وكشف محتشمي مست   . فصالً مدرسيا  380المدينة بحسب إحصائية االحتالل تحتاج إلى       
  .عن نية بالده للتحضير لمؤتمر دولي من أجل حماية االنتفاضة في فلسطين والقدس الشريف



 

 12

 خالد مشعل، إن مشروعنا في فلسطين مشروع حضاري، مضيفا نحن هقالما  5/12/2005 السفير وأوردت
ندافع عن أنفسنا وأرضنا ومقدساتنا أمام معركة ذات أبعاد عدة، العدو يغزونا بكل أبعاد المعركة، وعلينا أن 

 . بأبعاد عدة
  

 غالبية العرب تشكك بنوايا واشنطن : استطالع .33
أجرته جامعة ماريالند بالتعاون مع مؤسسة زغبي العالمية، ومقرها واشنطن،  أظهر استطالع للرأي:  رويترز

 في المئة من 78أن  ي،في لبنان واألردن والمغرب والسعودية ومصر واإلمارات في تشرين األول الماض
العرب يعتبرون أن اإلرهاب زاد في المنطقة بسبب الغزو االميركي للعراق، في حين شككت الغالبية في أن 
يكون الهدف الحقيقي للواليات المتحدة هو نشر الديموقراطية في الشرق األوسط، فيما قال أربعة من كل خمسة 

 في المئة من المشاركين في االستطالع في أن 69وشكك  . أن الحرب سببت تراجعا في السالم في المنطقة
متحدة هي واعتبروا أن أهداف الواليات ال. يكون الهدف الحقيقي للواليات المتحدة هو نشر الديموقراطية

واعتبرت الغالبية أن . الوصول إلى النفط، وحماية إسرائيل، والهيمنة على المنطقة وإضعاف العالم اإلسالمي
 في المئة، عن خشيتهم من أن تنتشر حالة 27وأعرب  . إسرائيل والواليات المتحدة تشكالن اكبر تهديد لدولهم

 في المئة 21نون لو كانت القوة العظمى في العالم، قال وحول الدول التي يتم . انعدام االستقرار في المنطقة
وجاءت بريطانيا بعد ذلك .  في المئة ألمانيا ومثلهم باكستان10 في المئة الصين، و13إنهم يريدون فرنسا، و

وكان الرئيس جاك  .  في المئة، ثم الواليات المتحدة بستة في المئة، وأخيرا روسيا بخمسة في المئة7بنسبة 
أما الزعماء اآلخرون فكانوا الرئيس الراحل ياسر . األكثر إثارة لإلعجاب بين من شملهم االستطالعشيراك 

  . جورج بوش وطوني بليرووكان أكثر الزعماء بغضا ارييل شارون . عرفات و صدام حسين
  3/12/2005السفير 

  
  الجامعة العربية تدعو لوقف العدوان على غزة .34
وصرح السفير  . أدانت الجامعة العربية امس العدوان االسرائيلي على مدينة غزة          : صالح عبد الفتاح   ،  القاهرة

محمد صبيح ان العدوان يضاف الى ما تقوم به قوات االحتالل من اغتياالت خـارج القـانون و مـداهمات و                     
وقـال ان   .اعتقاالت و نسف للبيوت والمؤسسات و حصار المدن و البطش و القسوة في التعامل مع االسـرى         

  .الجامعة تطلب من اللجنة الرباعية و دول مجلس االمن العمل على رفع هذا العدوان
 5/12/2005عكاظ 

 
  مالمح انفراج في صراع الشرق األوسط .35

  عبدالهادي بوطالب  . د
. مخطط الهيمنة األمريكية اإلسرائيلية على الشرق األوسط عامة والمنطقة العربية خاصة ولـى ولـن يعـود                

 التي طرأت على المشهد السياسي في إسرائيل وجميعها يبحث عن مخرج  كل ذلك يؤذن بأن                 وتقلبات المواقف 
مشروع الهيمنة على الشرق األوسط أجهض وأن مستقبل المنطقة سيعرف مخاضا جديدا لمولود جديد، أخـذت                

  .مالمحه تبدو وإن كان ال يزال يكتنفه الغموض
شكالت بالتراضي والوفاق بالسياسة األخرى السابقة، والمراهنة       األمر يتعلق باستبدال سياسة تطمح إلى حل الم       

في هذه المرة ليست على تطويع المنطقة بالقوة العسكرية، ولكن على استمالتها إلى الجبهـة الثنائيـة بوسـيلة                   
الحوار وعن طريق التفاوض المشرف الذي سيجري بممارسة الضغوط تارة، وباإلغراءات والوعود الـسخية              
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جعل الشرق األوسط منطقة حليفة للواليات المتحدة وإسرائيل، وقطع الطريق على           : والهدف واحد . رىتارة أخ 
  .االتحاد األوروبي المنافس لهما

الـسياسة علـم    : منها. فماذا تعني هذه الكلمة؟ للسياسة تعريفات     . األمر يتعلق  كما قلنا ونعيد  بتغيير السياسة        
السياسة : وأفضل على هذا التعريف التعريف اآلخر القائل      . وحسن توقعها األحداث، أي أداة استطالع األحداث      

فن الممكن أفضله ألن الفاعل السياسي في حقل السياسة لحل المشكالت يتحتم عليه من وجهة نظـر الـسياسة                   
  .وهو ما يطلق عليه وصف المتاح، بدال من التطلع إلى تحقيق المستحيل. الواقعية أن يقنع بالممكن تحقيقه

يقول اإلعالم العالمي إن الواليات المتحدة دخلت مع بعض فصائل المقاومة المسلحة بالعراق في حوار قد يثمر                 
 جنـدي   60000وأعلن الرئيس األمريكي في خطابه األخير عن سحب ما يناهز           . هدنة تلتزم بها هذه الفصائل    

وفـي  . الضغوط لسحب فوري كامـل    أمريكي من العراق في غضون السنة المطلة علينا بعدما مورست عليه            
وتنسيقا وتبعا  . إنه ليس في نيته أن يبقى الجيش األمريكي في العراق إلى ما ال نهاية له              : تصريح سابق له قال   

لما جاء في خطاب الرئيس األمريكي بادر الرئيس العراقي جالل طالباني إلى توجيه خطـاب إلـى المقاومـة                   
ده لالجتماع بمن يريد االجتماع به من فصائل المقاومة، وقيل إنه أخـذ             المسلحة بالعراق أعرب فيه عن استعدا     

  .يتلقى االستجابة من بعض الفصائل
إن البيت األبيض كلف سفير الواليات المتحدة ببغداد زالماي خليل زاد، وهـو             : وتسرب إلى اإلعالم خبر يقول    

يرانية حول الوضع في العراق، والطلـب       أفغاني األصل، مهمة الدخول في حوار مع الجمهورية اإلسالمية اإل         
  . إلى إيران تقديم مساعدتها إلى العراق لتحقيق انفراج في مسيرة النزاع المحتدم

وإذ تقرر اللجنة الثالثية األوروبية مواصلة المفاوضة مع إيران حول تنضيب اليورانيوم، واسـتبعاد عـرض                
ي إلى تهنئة اللجنة والوكالة الدولية للطاقـة علـى هـذا            النزاع حوله على مجلس األمن يبادر الرئيس األمريك       

  . التوجه الذي لم يكن بوش يرضى عنه من قبل
والمالحظ أن الواليات المتحدة لزمت الصمت عن متابعة سياسة الضغوط العلنية على دول الشرق في موضوع                

  .اإلصالح، ويبدو أنها لم تعد مستعجلة بشأنه
مالمح نفسها على مستوى الخطاب السياسي اإلسرائيلي الذي تغير شكال ومضمونا        وفي األفق اإلسرائيلي تبدو ال    

  . مارس آذار من السنة المقبلة28في أعقاب تحديد االنتخابات في موعد 
ويقـول  . شارون و بيرتس يتحدثان جهرا عن ضرورة اإلسراع بحل مشكل النزاع بين إسـرائيل وفلـسطين               

 وفاق كامل مع الفلسطينيين تقوم علـى أساسـه دولـة فلـسطين              شارون إن حزبه حريص على الوصول إلى      
المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل طبقا لخريطة الطريق ولالتفاق على الحدود الدائمـة الفاصـلة                  

واألصوات التي كانت تجهر بوجوب التخلي عن خيار المفاوضات مع الفلسطينيين خفتت بل يبدو أن               . الدولتين
  . اسة فن الممكن قد تجمع الفعاليات اإلسرائيلية على أرضية مشتركةاألخذ بسي

  5/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مخاوف اسرائيل بين الفتنمة والتعريق  .36
   مازن حماد 
اسرائيل ليست خائفة فقط، بل مصابة برعب هستيري تفضحه في العادة كلمة تكتب او تقـال، وإذا شـئنا ان                    

يل تخاف من كل شيء، تخاف من الدولة الفلسطينية ومن ايران النووية والقنبلـة              نكون موضوعيين فان اسرائ   
االسالمية، وتخاف من القرارات الدولية، ومن انقالب الواليات المتحدة عليها، وتخـاف بـشكل خـاص مـن                  

  .االنسحاب االميركي من العراق
ش االخير حول العراق، وهو     وحتى عندما يفشل المحللون في العثور على مواطن ضعف في خطاب جورج بو            

الخطاب الذي وجهه من االكاديمية البحرية في أنابوليس، رمز القوة العـسكرية للواليـات المتحـدة، يفـضل                  
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وهذا بالضبط ما يمكـن     . االسرائيليون دوماً السيناريو االسوأ، ويرسمونه باللون االسود، ويبدأون باللطم المبكر         
قادم، طالـب   .. جي االسرائيلي زئيف شيف بعنوان االنسحاب من العراق       استخالصه من مقال للمحلل االستراتي    

  .فيه حكومته باعداد نفسها لمرحلة ما بعد رحيل االميركيين من العراق
عندما كتب شيف تحليله لم تكن الواليات المتحدة قد تعرضت ألسوأ ضربة عسكرية من نوعها فـي الفلوجـة                   

الجرحى، وهي ضربة تعزز مخاوف شيف وكثير من االسـرائيليين           من جنودها قتلى ومثلهم من       11سقط فيها   
  .الذين يعتبرون خروج االميركيين من العراق واحداً من اسوأ الكوابيس

وحتى نتعرف على كيفية سريان الخوف في عقل زئيف شيف، علينا ان نرافقه في تسلسل مقاله المعتم الـذي                   
االهداف االميركية المعلنة، الى ارباك الوضع االستراتيجي       ابدى فيه خشيته من ان يؤدي أي انسحاب ال يحقق           

في كل المنطقة، خصوصا وان انتشار القوات االميركية على مشارف ايران وسوريا، وقبالـة لبنـان وقـرب                  
  .االردن والسعودية، هو الذي دفع طهران ودمشق الى التصرف بتحفظ وحذر

 في العراق مهددة اآلن كما يرى شـيف الـذي يـرجح ان              فالمعادلة التي ارساها الوجود العسكري االميركي     
ينسحب االميركيون دون ان يحققوا اهدافهم، مفسراً ذلك بقوله ان الجمهور االميركـي يتـأثر سـلباً بأحـداث            

.. العراق، وبالخسائر التي يتعرض لها الجنود االميركيون دون ان تبدو في االفق عالمة علـى حـل قريـب                  
اخترقت الكونغرس واعضاء الحزب الجمهوري مما دفعهم الى االصرار على وضع           ويضيف ان هذه المشاعر     

  .استراتيجية خروج من العراق
يستجمع شيف مخاوفه ليضيف ان شعبية بوش في أدنى مستوياتها، ومع ذلك يصر على اال يتم االنـسحاب اال                   

 الجمهوري بدأوا يبحثون عن     بعد تحقيق اهداف الحرب، لكن ذلك ال يطمئن شيف الذي يقول ان اقطاب الحزب             
خليفة لجورج بوش يباشر عملية االنسحاب، فهؤالء االقطاب يخشون ان يتسبب الوضع الحـالي فـي الحـاق                  
الهزيمة بالجمهوريين في االنتخابات المقبلة، وما يريدونه هو رئيس يعدل استراتيجية بوش ويقدم على انسحاب               

  .تدريجي يشبه ما حدث في فيتنام
خاوفه درجة درجة الى ان يصل للقول ان الخبراء االميركيين يتحدثون عـن حكومـة عراقيـة                 يبني شيف م  

 ستتم،  - اي نقل مكثف للمهمات الى العراقيين        - ديسمبر الحالي، وان عملية تعريق       15ستشكل بعد انتخابات    
 وذلك على نسق الفتنمـة      بما في ذلك تسليم القوات العراقية مهمات محاربة المتمردين، ابتداء من العام المقبل،            

  .التي اعتمدت في فيتنام قبيل االنسحاب
 وسيقتصر عملهـم العـسكري علـى        2006هذه الخطوة ستتيح لالميركيين سحب قواتهم من المدن في نهاية           

  .االسناد الجوي للقوات العراقية على االرض مما سيخفف االصابات بين االميركيين
اج بانه على ضوء مثل هذه التطورات سيستغل اعداء اميركا الظـروف            ويصل المحلل االسرائيلي الى االستنت    

لالدعاء بأن واشنطن فشلت في العراق، بينما ستشعر القاعدة انها اكثر قدرة علـى ضـرب الـدول العربيـة                    
المعتدلة، بينما ستشجع التغيرات االيرانيين على مزيد من التدخل في الشؤون العراقية، وسـتقوي المتطـرفين                

  .ينيين، كما ستفرز االنتخابات في دول الشرق االوسط حكومات وبرلمانات متشددةالفلسط
هذا السيناريو حسب شيف، سيبدأ بعد ثالث سنوات، اي عقب انتهاء والية بوش، لكن اهم ما فيه انه يؤكد عدم                    

  !قدرة االسرائيليين االحساس باالمان حتى لو خصصت لكل واحد منهم دولة عظمى لحمايته شخصياً
  5/12/2005الدستور 

  
  ؟؟..من المنتصر في برايمرز فتح .37

  يونس العموري
؟؟ ..؟؟ ام هو الجيل الشاب كما يصطلح على تـسميته           ..؟؟ هل هو نهج معين      ..من المنتصر في برايمرز فتح    

ام مجرد اسماء دخلت المعترك اإلنتخابي التمهيدي وكان لها ما كان جراء ما يسمى بفعل البرايمرز الذي بـال                   
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شك انه قد جاء شكال ومضمونا مخيبا لألمال ومقزما لـفتح ولحضارية وشفافية الشكل اإلنتخابي لما شاب هذا                 
؟؟ ..من الـذي فـاز      .... الفعل الكثير من التجاوزات الخطيرة التي اسهمت في تمييع واقع الحركة وعضويتها           

 األمر تجد فتح نفسها اليوم على مفترق طرق         ؟؟ واقع ..؟؟ وما بعد اإلنتخابات التمهيدية      ...ومن هم ممثلوا فتح     
وال رضاء قيادي ايضا لما تتصرف مـن خاللـه          ... حقيقي حيث ال رضاء قواعدي بالكامل لما جرى ويجري        

؟؟ ومن الذي انتصر فـي      ..من الذي فاز    ...  القاعدة الفتحاوية وثمة تناحر واتهامات خطيرة تساق هنا وهناك        
رت فتح وكشفتها على حقيقتها التي اضحت مجرد اطارا يتـشكل ممـن اراد              اتون محرقة البرايمرز والتي ع    

من الذي انتصر في فتح ومـن هـم         ... الولوج اليه دون اي عناء يذكر وذلك على قاعدة اإلستزالم والتجييش          
؟؟  واذا   ..من الذي سيمثل ادبيات فـتح     .... هؤالء الذين سيمثلون ارادة ونهج فتح ياسر عرفات وخليل الوزير           

ما دققنا النظر بالبعض ممن سيمثلون فتح كانوا حتى األمس القريب يعانون من األمية السياسية وحتـى تلـك                   
؟؟ وما مصير القرار المركزي الذي البـد  ...من الذي انتصر في فتح حتى يستكين الفتحاوي لقائمته   .. النضالية

أتي خليطا ما بين ارادة ما يـسمى بقاعـدة          من اتخاذه حين اإلعالن عن القائمة المركزية لـفتح والتي حتما ست          
من الذي  ... فتح وقرارات القيادة او القيادات المختلفة والمنتشرة في الكثير من المواقع وعلى مختلف مستوياتها             

او يكون المنتصر هو الفعل العشوائي المرتجل بفعـل العنـف   .. انتصر في فتح هل هو النهج ام هو اإلستزالم       
لجديد في الفعل السياسي الفلسطيني المرادف لمصطلح البلطجة فـي انتخابـات مـصر              والزعرنة المصطلح ا  

هل هم قيادات الصف األول واعـضاء اللجنـة المركزيـة التـي مـن        ... من الذي انتصر في فتح    ... النيابية
لـرأس  ولماذا هذا السقوط المدوي للكثير من رموز فتح و        ... المفروض انها تحظى بإلتفاف ومبايعة الفتحاويون     

ما الذي يمكننا ان نسميه لمشهد البرايمرز الفتحاوي هل هو العـرس            ... هرمها التنظيمي في الكثير من المواقع     
  ؟؟ ...الديمقراطي كما قيل ويقال ام هو الفعل التزويري الحقيقي لـفتح

و قواعـد فـتح   فـفتح قد تم اختطافها برأيي من قبل هذا العرس التزويري الذي اجزم انه اليمثل ارادة فـتح ا           
ان ... والفتحاويون، فليست هذه فتح التي نعرف وليست هذه فتح التي تأتينا بالكثير من اسماء ممن سـيمثلونها                

  ...رصيد فتح وادبيات فتح لتتناقض مع الكثير ممن يعلنهم البرايمز اليوم انهم سيمثلونها
وقوفها على مفترق الطرق الذي البـد       مرة اخرى اجدني اكتب وبحق حول حقيقة مجريات العملية الفتحاوية و          

حيث ان الفصل األخير لفتح كما هي فتح ذاتها وحقيقتها قد بدأت بالتبدل والتبلور في اطـارا                 ... لها من عبوره  
اخر غير فتح المعهودة وهذا ما كنا توقعناها بإن استحقاقات المرحلة وطبيعة تداعيات الفعل الفتحاوي العشوائي                

بتفتت فتح وهذا ما تؤكده حقائق الساحة الفتحاوية اليوم حيث ال اتفاق مبدئي والتفـافي               وغير المنضبط سينذر    
اوال على نتائج ما يسمى بالبرايمرز وال على قرارات القيادة الفتحاوية والتي سيعلن من خاللهـا قائمـة فـتح                    

...  األسباب والمسببات  لإلنتخابات وهذا ما سمثل بالمفهوم السيباسي البسيط تمردا على فتح بصرف النظر عن            
ويبدو واضحا في المشهد الفتحاوي اإلنتخابي ان ثمة اكثرمن  شكل انتخابي لفـتح فحتمـا سـتكون القائمـة                    

كما ان هناك شكال اخرا متمثال بفتح الدعومة من         ... المركزية المدعومة من قبل قيادة فتح في الضفة والقطاع        
 ان هناك اشكاال فتحاوية محلية متمردة علـى كـل القـرارات             كما... رئيس لجنتها المركزية فاروق القدومي    

والقوائم وتدعي انها تملك الشرعية المحلية وبالتالي تملك الشرعية القاعدية وستصل بأسم فتح بشكل او بـأخر                 
وهناك ممن يعلنون اليوم نيتهم خوض اإلنتخابات بشكل مستقل بعيدا عن القوائم            .. الى قاعة المجلس التشريعي   

وبعد كل هـذا مـن الـذي        ... حاوية وهم حتى األمس القريب كانوا يعتبرون انفسهم من رموز حركة فتح           الفت
انتصر في عرس البرايمرز الفتحاوي ومن الذي سيمثل ارادة فتح وهل بالفعل ما زالت فتح حركـة جمـاهيرة             

  ....موحدة تعبر عن ذاتها من خالل القائمة المركزية والرسمية
جابة الواضحة والشافية البد من ان ننتظر لما بعد اإلنتخابات النيابية للمجلـس التـشريعي               حتى تكون لدينا اإل   

وتداعيات النتائج واشكال التمثيل الفتحاوي في المجلس العتيد والتي حتما سيكون لهـذه النتـائج الكثيـر مـن                   
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قيادتها وحقيقة مستقبلها الـذي     اإلستحقاقات التي ستتوقف امامها فتح ليكون التقرير حينئذن لماهية فتح وطبيعة            
  ......اجزم انه متسارع الخطى نحو احداث إنقالبات فعلية في الجسم الفتحاوي المعهود

  4/12/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  عالقة قلقة وسيناريوات خطرة: مصر وغزة .38
  وحيد عبدالمجيد     

لكنها ليست إال واحـدة مـن بـين         . ة ولمصر في آن   افتتاح معبر رفح يحل مشكلة مهمة لفلسطينيي قطاع غز        
أن مصر هي التي قامـت بـأكبر        . مشاكل وضعتها إسرائيل في طريق مستقبل العالقة بين مصر وقطاع غزة          

ولم يكن هذا االنغماس    . دور على اإلطالق فى عملية اإلعداد لخروج قوات االحتالل والمستوطنين من القطاع           
اك أن وضع القطاع الجديد سيكون له أثر كبير ومباشر على مصر، خـصوصا              المصري الشديد إال نتيجة إدر    

فقد أدار رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي شـارون هـذا           . في ظل الطريقة التي حدث بها االنسحاب اإلسرائيلي       
االنسحاب بطريقة تحقق أكبر مقدار من األمن لشعبه، وتجعل مستقبل القطاع ال هو مستقل وال هـو خاضـع                   

وهذا الوضع بما ينطوي عليه من مشاكل ينعكس، أول ما ينعكس، على مصر التـي               . سكري مباشر الحتالل ع 
  .ويخلق سيناريوات خطرة على المنطقة عموماً. يمكن لبعض هذه المشاكل أن يمثل تهديدا لها حال تفاقمه

  :ويمكن الحديث عن ثالثة أنواع من هذا التهديد عملت مصر، وتعمل، على تجنبها
تهديد الذى ينتج عن تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير ألهله على نحو يمكن أن يمثل ضـغطاً علـى                    ال: أولها

ومن هنا كان سعي مصر الحثيث      . مصر ألن حدودها مع القطاع ستكون هي المتنفس الوحيد لهم في هذه الحال            
  . لدى واشنطن من أجل تسريع حل مشكلة معبر رفح

ة حل يتيح تجنب هذا التهديد، فثمة تهديد ثان يمكن أن ينتج عن نجاح ذراع               وإذا كان افتتاح معبر رفح يقدم بداي      
وهذا تهديد  . عسكري أو آخر لهذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك في تهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود مع مصر               

ديداً لضغوط   اإلسرائيلية ويبث فيها توتراً ال تريده القاهرة حتى ال يكون باباً ج            -يؤثر على العالقات المصرية     
فأكثر ما تسعى القاهرة إلى تجنبـه اآلن هـو          . أميركية في مرحلة انتقال صعبة يجتازها نظام الحكم المصري        

استئناف الضغط األميركي عليها في الوقت الذي تتجه أحزاب وقوى سياسية مصرية إلى الـدفع نحـو هـذا                   
  .الضغط

 حركة حماس منفردة أو متحالفة مع فـصائل أخـرى           أما التهديد الثالث فهو الذي يمكن أن يترتب على سيطرة         
على قطاع غزة في حال عجز السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع أو حدوث فوضى تؤدي إلى انهيار النظـام                   

ورغم أن هذا افتراض ضعيف واحتمال محدود في المدى المنظور، فهو يثير قلقاً فى مصر وفي بـاقي                  . العام
وحتى النظام السوري الذي نجح في الفصل بـين سياسـته ضـد             . صوصاً األردن الدول العربية المعنية، وخ   

الحركات اإلسالمية في بالده وفي غيرها، ال بد أن يقلقه مثل هذا االحتمال الذي يمكن أن يقوي شوكة تنظـيم                    
. اإلخوان المسلمين المحظور في دمشق، خصوصاً فى لحظة تتصاعد الضغوط الخارجية علـى هـذا النظـام                

ة حماس هي في النهاية امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين التي تمثل تحديا لنظم الحكم في مصر وسورية                 فحرك
  .واألردن بدرجات وأشكال مختلفة، وبغض النظر عن طبيعة العالقة بينها وبين كل من هذه النظم

إدراك التهديـد، وإنمـا     غير أن مصر أكثر الدول العربية امتالكا لرؤية محددة في هذا المجال ال تقتصر على                
فهناك التحرك المـستمر الـذي    . تشمل وضع خطط بهدف تجنبه أو تقليص خطره والتحرك في أكثر من اتجاه            

يسعي إلى إقناع الفصائل الفلسطينية بمواصلة التهدئة التي اتفقت عليها في الجولة األخيرة لحوارها الذي رعته                
تحرك إلقناع إسرائيل بالحد من اعتداءاتها التـي تأخـذ شـكل            ويتوازى معه   . القاهرة في مطلع العام الجاري    

وهي تبرر انتهاكاتهـا    . مالحقات ومداهمات الغتيال أو اعتقال مطلوبين تتهمهم باإلعداد لعمليات فدائية ضدها          
  .بأنها تهدف إلى منع تنفيذ هذه العمليات
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على التحرك الفوري الحتواء التصعيد     ونظراً لعدم قدرة مصر على تغيير هذا الموقف اإلسرائيلي، فقد ركزت            
العسكري الذي يترتب على رد قوي ألحد الفصائل على االنتهاكات اإلسرائيلية وتجنب أن يؤدي هذا التـصعيد                 
إلى إشعال قطاع غزة على نحو قد يقود إلى صدام بين السلطة وأحد أو بعض الفصائل يؤدي بدوره إلى حـال                     

قة طيبة كونتها مع مختلف الفصائل، بما فيها قيادة حركتي حماس و            وتعتمد مصر، في ذلك، على عال     . فوضى
  .الجهاد على مدى سنوات من االتصال المباشر الذي نجح في بناء قدر من ثقة متبادلة

هذه التحركات المصرية التي تهدف إلى تجنب أو تقليص التهديد الذي يمكن أن ينتج عن قطاع غزة في وضعه                   
والهـدف األبعـد    . ؤية هي األكثر تحديدا ووضوحا في كل ما يتعلق بمستقبل القطاع          الراهن تندرج في إطار ر    

لهذه الرؤية هو إحباط حل يمكن أن تسعى إسرائيل إلى فرضه تدريجيا من خالل خلق حقائق تؤدي إليه علـى                    
 عنـدما كانـت مـصر       1967 إلى ما كان عليه قبل حرب        - ولكن بشكل آخر     -األرض، وهو إعادة الوضع     

ولذلك فهي تـسعى    . وهذا هو ما يجوز اعتباره السيناريو األكثر خطرا بالنسبة إلى مصر          . لة عن القطاع  مسؤو
إلى تجنب حدوث تدهور في القطاع تغذيه إسرائيل فيتصاعد إلى حد ال يدع خيارا إال تدخل مـصري مباشـر                    

  .يكون بداية تورط يصعب تقدير مداه
 على مصر ودورها اإلقليمي وأوضاعها الداخلية، لكن أيضا على          والخطر الكامن في مثل هذا التورط ليس فقط       

  .قضية فلسطين، ألنه يتعارض جوهرياً مع العمل من أجل إقامة دولة مستقلة
لكن إذا كان لدى مصر مثل هذه الرؤية تجاه تهديد يبدو بعيدا حتى اآلن، ولكنه قابل ألن يقترب، فليس ثمة ما                     

فاألرجح أنـه إذا    . ية لما يمكن أن يخصه في هذا التهديد إذا اقترب بالفعل          يدل على أن لدى األردن بدوره رؤ      
لجأت إسرائيل إلى توريط مصر في القطاع، سيكون ذلك في سياق قد يقود إلى تـوريط األردن بـدوره فـي                     

  .الضفة الغربية بعد اقتطاع أجزاء منها لمصلحة الكتل االستيطانية والجدار العازل
)  الفلـسطينية  -الكونفدرالية األردنيـة    (و بعيداً اآلن بعد حقبة طويلة انحسر فيها خيار          صحيح أن هذا الحل يبد    

ولكن هذا ال يمنع تجديده إذا أصبح خيار الدولـة          . وأصبح جزءا من تاريخ تجاوزه النضال الوطني الفلسطيني       
لى دولة تـشمل معظـم      وهذا هو ما يحدث على األرض اآلن بالنسبة إ        . الفلسطينية المستقلة صعبا أو مستحيال    

كما أن هذا الخيار األردني عاد يلقى       . الضفة الغربية، حتى ال نقول كاملها، وتتمتع بترابط جغرافي بين أجزائها          
  .قبوالً لدى بعض أقطاب المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية

بـشكل مـن    ومن الناحية العملية، لن يكون في إمكان إسرائيل أن تلجأ إلى حل يعيد مصر إلى قطـاع غـزة                    
لذلك فمن الضروري أن يكون هناك موقف أردني واضح         . األشكال بمعزل عن ارتباط ما بين األردن والضفة       

تجاه هذا االحتمال الذي قد يمثل تهديداً لعمان، وخصوصاً في حال انهيار السلطة الفلسطينية وتـدفق عـشرات       
  .ل خطراً على استقرار األردناآلالف من الفلسطينيين إلى المملكة طلباً للجوء على نحو يمث

وهكذا، فرغم أن العالقة الوثيقة بين مصر وقطاع غزة فرضت على القاهرة تطوير رؤية لمستقبل هذا القطاع                 
في الجانب الذي يؤثر عليها، وأن صلة األردن بالضفة الغربية تفرض عليه أن يطور بدوره رؤيـة مماثلـة،                   

  . وأكبر حجماً وأثراً من أن تُحصر في هذا اإلطارفالمشكلة أوسع نطاقاً من مصر ومن األردن
وكل ذلـك   . إن مستقبل القطاع يؤثر بالضرورة فى مستقبل الضفة ويحدد مصير فلسطين وموقعها في المنطقة             

ولو أن هناك بقية من حيوية في هذا النظام، لما غابت عنه الرؤيـة              . يؤثر على النظام العربي الرسمي ودوله     
  .حيث ال يصح أن تغيب

  4/12/2005الحياة 
  

  التحوالت التي تشهدها السياسة اإلسرائيلية .39
  ماجد كيالي     
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تجد اسرائيل نفسها في مواجهة تحوالت وتغيرات سياسية كبيرة، وربما نوعية هذه المرة، على رغم كل ذلـك                  
مة، أو بمصطلحات   حري بنا أالّ نغرق، أو نبالغ، في تفسير تلك التحوالت والمتغيرات االسرائيلية بخطاب األز             

فالحياة السياسية والحزبية في اسرائيل، ومنذ قيامها، ظلت جد متحركة ومتحولة، بما            . عدم االستقرار واالنهيار  
يعكس النشاطية السياسية العالية لالسرائيليين، ومزاجهم السياسي القلق والمتقلب والمتطلب، والذي ينزاح مـن              

  ! هذا الحزب أو هذا الزعيم الى غيرهاليمين الى اليسار وبالعكس، ومن تأييد
هكذا وبدالً من التعامل السطحي والمتسرع فإنه يمكن النظر الى التحوالت والتغيرات الحاصلة فـي الـسياسة                 
االسرائيلية بصورة موضوعية، تعكس حقيقتها الواقعية، باعتبارها، أوالً، شكالً من اشكال الحـراك الـسياسي               

عادة تعيين التوازنات الداخلية الحزبية، ولمواكبة التحوالت السياسية الحاصـلة فـي            الداخلي، وثانياً، محاولة ال   
المتجمع االسرائيلي، وثالثاً، محاولة للتساوق مع التحوالت السياسية الدولية واالقليميـة، وضـمنها متطلبـات               

  . الشرق أوسطية–السياسية االميركية 
التغييرات الحاصلة، قدرة اسرائيل في السيطرة عليها وادارتها        إضافة لما تقدم فما يخفف من طابع االزمة، في          

بطريقة تتناسب مع اولوياتها ومصالحها، وربما تصديرها للخارج، بالنظر الرتكازها الـى النظـام الـسياسي                
التعددي والتداولي، واحتكامها لصناديق االقتراع، واالجماع فيها على حل الخالفات بالطرق الديموقراطية، من             

ن ان ينفي كل ذلك حقيقة وجود أزمة سياسية نابعة من طبيعة الوجود االشكالي السرائيل، باعتبارها دولـة                  دو
  .يهودية استيطانية استعمارية، ما يتناقض مع محاوالتها التعبير عن ذاتها كدولة علمانية ديموقراطية

  :تغيير تمثل اهمها في الجوانب اآلتيةوعلى أية حال تبدو اسرائيل اليوم على عتبة تغيير سياسي، مالمح هذا ال
أوالً، ازدياد االستقطاب بين معسكري االعتدال والتطرف أو اليمين واليسار، وذلك على خلفية سياسية تتمثـل                

. بعملية التسوية مع الفلسطينيين، تحديداً، من دون أن يغفل هذا االستقطاب الجوانب االقتـصادية واالجتماعيـة               
ب ليكود اليميني ذاته انقسم على نفسه بسبب هذه العملية، وأساساً بسبب انزياح شارون              هكذا شهدنا كيف أن حز    

الى الوسط في الخريطة السياسية والحزبية االسرائيلية، على رغم كل االجحاف الكامن فـي خطتـه المتعلقـة                
ـ              . باالنسحاب ا، وضـمنها   وعلى رغم ان هذه مبررات شارون لهذا االنزياح نابعة من مصالح اسـرائيل ذاته

تجنيبها مخاطر القنبلة الديموغرافية، والحفاظ على طابعها كدولة يهودية، وتحسين مكانة اسرائيل على الصعيد              
أمـا حـزب العمـل،      . الدولي، وااللتفاف الى قضايا التنمية، والتساوق مع السياسة االميركية الشرق اوسطية          

 اليسار، وهو سيحاول الربط بين اسـتقرار اسـرائيل          بزعامة بيريتس، فيمكن القول انه انزاح من الوسط الى        
اما ما تبقى من حزب     . االمني وتطورها االقتصادي، ومستوى الرفاه فيها، وبين عملية التسوية مع الفلسطينيين          

ليكود بزعامة نتنياهو أو سيلفان شالوم أو عوزي لنداو فانه سيعمد الى ترميم ذاته في الـسياسة االسـرائيلية،                   
الً لليمين القومي، المتمسك بأرض اسرائيل الشاملة، مع مشاريع من نوع الحكم الذاتي للفلسطينيين،              بصفته ممث 

المهم ان التغير السياسي الحاصل في اسرائيل يعكس نزوع المجتمـع االسـرائيلي نحـو               . أو الخيار االردني  
الحادي عنهم، بمختلـف تجليـات   التسوية مع الفلسطينيين، بالتوافق معهم عبر المفاوضات، أو عبر االنفصال ا       

  .هذين الطريقين
، التي سادت منذ قيـام اسـرائيل        )العمل وليكود (ثانياً، لم يعد النظام السياسي االسرائيلي يعتمد الثنائية الحزبية          

وعلى رغم صعوبة الـتكهن بالكيفيـة   . ، فثمة اليوم حزب جديد في مركز الحياة السياسية في اسرائيل       )1948(
بها هذا الحزب، اال ان قطاعات واسعة من االسرائيليين سـتمنح اصـواتها لمرشـحيه، بـسبب                 التي سيتجلى   

وال شـك   . الكاريزما التي يتمتع بها شارون، وبسب مسيرته السياسية، خصوصاً في السنوات الخمس الماضية            
: ما حزبين اساسيين  في ان هذه الثالثية الحزبية، الجديدة في اسرائيل، يمكن ان تربك االحزاب االخرى، وال سي              

، ) مقعداً في الكنيـست    17(اولهما، حزب شينوي وهو حزب علماني هو الثالث في قائمة االحزاب االسرائيلية             
 مقعـداً فـي     11(وثانيهما حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، وهو الرابع في قائمة االحزاب االسـرائيلية              

لمصلحة حزب شارون الجديد وحزب العمل بقيـادة بيـريتس          ، اذ ربما تتدهور مكانة هذين الحزبين        )الكنيست
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كذلك ثمة خيار امام حزب شينوي يتمثل باالندماج أو بالتحـالف مـع حـزب             ). باعتباره من اليهود الشرقيين   (
بزعامة يوسي بيلـين والعمـل،      ) ميريتس(وهو االمر الذي قد يحصل، ايضاً بين حزبي ياحد          . شارون الجديد 

كذلك يمكن ان تعمد اطياف اليمين القومي، المتمثلة بـاحزاب          ). بيريتس( بقيادته الجديدة    الذي بات اقرب لياحد   
ايضاً، للتوحد او للتحالف لمواجهة حزب شارون       ) الحزب القومي الديني  (ليكود واالتحاد الوطني وربما المفدال      

و االنـدماجات الـسياسية     وفي مجمل هذه الصياغات أ    ). في اواسط الشرقيين  (الجديد، وللحد من نفوذ بيريتس      
خـارج هـذه    ) وربما بدرجة أقل المفدال   (شاس ويهوديت هاتوراه    : الجديدة، المفترضة، تبقى االحزاب الدينية    

المعادلة تقوم بلعبتها السياسية الثبات وجودها من خالل ابتزاز االحزاب الكبيرة، ونيل التقـديمات لمحازبيهـا                
  .سرائيليةلترسيخ مكانتها ووجودها في السياسة اال

ثالثاً، من أهم سمات التغير السياسي الحاصل في اسرائيل صعود الشرقيين، الى مركز السياسة االسرائيلية، مع                
وزيـر  ) من اصل ايرانـي   (لحزب العمل، ومع امكان صعود شاؤول موفاز        ) من اصل مغربي  (تزعم بيريتس   

ومغـزى ذلـك ان اليهـود       .  زعامة ليكـود   وزير الخارجية، الى  ) من أصل تونسي  (الدفاع، أو سيلفان شالوم     
الذين ظلوا يـشكلون  ) االشكناز(الشرقيين لم يعودوا مجرد طائفة كبيرة في مرتبة دنيا، بالقياس لليهود الغربيين      

وهذا الوضع يعكس تزايد دور اليهود الشرقيين في اسـرائيل، فـي   . صفوة النخبة االسرائيلية منذ قيام اسرائيل   
علماً انه لـوال    ).  في المئة  55 – 50(االقتصادية والثقافية، وبما يتناسب مع قوتهم العددية        المجاالت السياسية و  

في عقد التسعينات لباتت نسبة اليهود الشرقيين أعلى        ) السابق(هجرة مليون يهودي من بلدان االتحاد السوفياتي        
  .من ذلك

، )السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   (ة  رابعاً، ان التغيير السياسي في اسرائيل، عدا عن دوافعه الداخلي         
انما يعكس ازدياد تأثر االسرائيليين بالمعطيات والتحوالت السياسية االقليمية والدولية، ال سيما لجهة التـساوق               

  .مع متطلبات السياسة االميركية في الشرق االوسط
هنة، على التغييـرات الحاصـلة فـي الـسياسة          اخيراً على رغم ان ثمة خطأ في المبالغة بالتعويل، أو بالمرا          

االسرائيلية، خصوصاً ان الراجح ان عملية التسوية ستبقى في دائرة المراوحة، بانتظار اجابات وتغييرات اكثر               
مالءمة في الخريطة الحزبية والسياسية االسرائيلية، كما بانتظار مزيد من الضغوطات والمعطيـات االقليميـة               

ال انه من المهم، ايضاً، عدم االستهتار بهذه التغيرات، بل ينبغي اخذها في الحسبان، في بناء                والدولية الالزمة، ا  
  .السياسات الفلسطينية وفي ادارة الصراع مع السياسات واالمالءات االسرائيلية

  4/12/2005الحياة 
  

  تآمر اليمين القومي والديني في إسرائيل على االنتخابات من أجل البقاء  .40
    حلمي موسى

 مع اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية، وكلما بدا لعدد من القوى أن وضعها الشعبي العام غير آمن، تـزداد                  
وإذا كان منطقياً أن يسلم الجميع بأن تقديم موعد االنتخابـات غـدا أمـراً               . الحوافز لعمل شيء لتغيير الوجهة    

لرأي دفع كل قوى المعسكر اليميني إلى إبداء الخـشية          واقعاً، فإن ما شهده الليكود من انهيار في استطالعات ا         
وهذا ما شجع كثيرين في هذا المعسكر على التآمر من أجل تغيير وجهة األحداث عبر الـسعي      . من االنتخابات 

  . لتأجيل االنتخابات
 وتحدث  .والواقع أن الليكود، وقبل انشقاق شارون رسمياً عن صفوفه، أبدى تحفظه من تقديم موعد االنتخابات              

العديد من قادته عن الرغبة في إجراء االنتخابات إما في موعدها المقرر في نهاية العـام المقبـل وإمـا فـي                      
وهـذا  . وكان واضحاً أن الليكود يسعى إلى إبعاد شبح االنتخابات من أجل تجنب الصدام الداخلي             . حزيران منه 

وقد أمل أن   . توجه للرئيس اإلسرائيلي لتقديم استقالته    ما دفع شارون إلى التبكير بخطوة االنشقاق عن الليكود وال         
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تدفع هذه الخطوة إلى إجبار الليكود على القبول بتقديم موعد االنتخابات وعدم إفـساح المجـال أمـام قادتـه                    
  . لالستعداد لها

. بير عناءفالليكود غير المستعد، كما فهم شارون، يعني سقوط جهازه المنتفخ بمغانم السلطة بين يديه من دون ك          
وهذا ما حدث فعالً بسقوط الليكود المريع في استطالعات الرأي بشكل لم يسبق له مثيل وصل إلى حد الـتكهن    

وعدا ذلك فإن شارون كان يعرف أن فرض جدوله الزمني على الليكود يعني             . بعدم حصوله على عشرة مقاعد    
وعملياً . يادة الليكود على التنازع أمام الجمهور     تمكينه من تشكيل قائمته الجديدة كما يشاء وإجبار خصومه في ق          

فإن هذا هو ما حصل فعالً، حيث بدأ سبعة من قادة الليكود المتنافسين على الزعامة تمزيق بعضهم البعض أمام                
وبدا أن شارون أتاح لنفسه فرصة امتالك الوقت الكافي ليس فقط لترتيب شؤون حزبه الجديـد                . أنظار الجميع 
  . تمتع بمشاهدة خصومه في شجار الديكةوإنما كذلك لل

ورغم أن كل الظروف تبدو مواتية لشارون حتى اآلن، فإن ما نشرته معاريف حول خطة إقصائه عن رئاسـة                   
فمعسكر اليمين الـذي ينظـر بقلـق إلـى          . الحكومة بعملية برلمانية يشهد على أن الكلمة األخيرة لم تقل بعد          

م على مرحلة تهميش طويلة في ظل تحالف وسط اليمين ووسط اليـسار             استطالعات الرأي التي تقول انه مقد     
وهذا اليمين بوجهيـه القـومي      . إنه يحاول اختراق الحصار المفروض عليه     . ضد اليمين، ال يريد البقاء صامتاً     

وإذا كان هذا الشيء يعتمد في السابق على قدرته الجماهيريـة فإنـه             . والديني ما زال مؤهالً لفعل شيء كبير      
  . عتمد اليوم أكثر من أي وقت مضى على إصراره على عدم التخلي عن نفوذهي

فالتيار العمالي كان منذ نشأة الدولة العبرية يـصر         . واليمين الديني يجد اليوم نفسه أمام حالة لم يسبق لها مثيل          
ني يميل في الغالب    وكان اليمين الدي  . على إشراكه في الحكومة عبر المفدال وفي االئتالف عبر القوى الحريدية          

وقد تغيرت هـذه  . ليس إلى إظهار مواقف سياسية وإنما إظهار الطابع الديني للمجتمع ونشر الدين في المدارس      
وصار التحالف اليميني الديني القـومي      . 1977الصورة إثر سيطرة اليمين القومي على الحكم بعد انقالب عام           

  . غذى أيضا من التحالف السياسيال يعتمد على البعد الديني التقليدي وإنما يت
وثمة من يرى اليوم في خروج شارون عن الليكود وتشكيله حزب كديما محاولة إلعادة رسم الخريطة السياسية                 

كمـا أن اليمـين     . الداخلية في إسرائيل بشكل سوف يقود إلى تهميش كل من اليمين الديني واليمين األقـصى              
تداخلة سياسية ودينية يجد نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه في مواجهـة  القومي في الليكود وخارجه العتبارات م     

  . التحالف الجديد الذي ينبئ بتغيير مجمل الخريطة
فالتقديرات السائدة حتى اآلن تتحدث عن أن االنتخابات سوف تقود إلى فوز كل من حزب شـارون وحـزب                   

حتى اللحظة أن لحزب العمـل فرصـة جديـة          وفي الوقت الذي ال يبدو فيه       . العمل بالمركزين األول والثاني   
وفي كل األحوال يبدو أن تحالف      . لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن بنية المعسكرات قد توفر له هذه الفرصة الحقاً           

وسبق لقادة حركة ميرتس ياحد اليسارية أن       . حزب شارون مع المعسكر العمالي يضمن لهذا التحالف قوة غالبة         
وهذا يعني أن األوضاع تسير باتجاه اسـتبعاد        .  مع أرييل شارون في أي حكومة مقبلة       أعلنوا استعدادهم للعمل  

فشارون الساعي للتمازج مع اإلدارة األميركية الحالية يجد        . الليكود واليمين الديني والقومي عن التشكيلة المقبلة      
  . ل عامين وأكثرأن حزب العمل، حتى بقيادة بيرتس، أقرب إليه من الليكود الذي عرقل خطواته طوا
لذلك ليس من المستبعد أن     . واليمين الديني يلحظ أن إسرائيل الجديدة سوف تكون أقل تديناً من إسرائيل الحالية            

وفي هذا السياق ثمة أهمية للحـديث عـن دور          . يسعى إلى التآمر مع اليمين القومي لمنع الخطر الداهم المقبل         
.  لحزب شارون وحزب العمل يلغي كل مساحة لهذه الحركة بالوجود          حركة شينوي التي ترى أن التأييد المتزايد      

لذلك لم يكن غريباً القول باحتمال إقدام قيادة شينوي على التعاون مع الحريديم من أجل منع شارون والعمل من                   
  .إلغاء حضور اآلخرين

5/12/2005السفير   
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