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  المشتركين المحترمين/ السادة
  تحية طيبة وبعد،  

  اعتذار وتوضيح: الموضوع
  

 إلى صباح   7/12/2005 ليوم األربعاء    215العدد   " فلسطين اليوم  "اضطررنا إلى تأجيل إصدار نشرة       لقد   
 لذا نتقدم   .هرباء لعدة ساعات في أثناء ساعات العمل يوم األربعاء        انقطاع الك بسبب   8/12/2005يوم الخميس،   

  . حضرتكم باالعتذار، شاكرين لكم مشاركتكم وحسن تقبلكمإلى
  

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
  تحريرمدير ال

  
   باغتيال شلحيسرائيلالتهديد اإل سرايا القدس تتحدى موفاز بعد .1

مصادر أمنية إسرائيلية كشفت     أن   أنس عبد الرحمن   غزة ها في عن مراسل  7/12/2005الوطن القطرية   نشرت  
حكومة قرر عدة قرارات كانت أهمها التوصية لرئيس الشاباك بتجهيز وحـدة    الأن المجلس األمني المصغر في      

وكانت الجهـاد   . خاصة من االستخبارات للقيام بعملية أمنية معقدة سيتم خاللها تنفيذ عملية اغتيال للدكتور شلح             
ونقلت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة عن المـصادر        . أعلنت أن شلح قد غادر سوريا إلى جهة غير معلومة         قد  

ـ   ‚ أن موفاز أمر بإقرار هذه التوصية وتطبيقها في أسرع وقت ممكن            أعطـى األوامـر لتنفيـذ       همشيرة إلى أن
عسكرية واسعة على كل مـن       قرر شن حملة     هوأضافت أن . حركة في غزة  العمليات تصفية جسدية بحق قادة      

شمال غزة وشمال الضفة وذلك رداً على استمرار المقاومة في إطالق الصواريخ تجاه المـستوطنات وتنفيـذ                 
  .حركة أنه ال يوجد لها أي مكاتب في سوريا أو في أي بلد آخرالوأكدت . عمليات استشهادية

ئيل أرفقت قرار حكومتها المصغرة بـشن  اسرا أن  الناصرة أسعد تلحمي   في 7/12/2005الحياة  وذكر مراسل   
حملة ديبلوماسية في أرجاء العالم تلعب فيها دور الضحية وتدعو الى ممارسة ضغوط على السلطة الفلـسطينية      

وجاء الفتاً أن اسرائيل باتـت تميـز        . لضرب فصائل المقاومة وتحمل سورية المسؤولية عن العمليات األخيرة        
ية صغيرة ال تشارك في االنتخابات الفلسطينية وبمقدور السلطة ضربها وبـين            بين الجهاد بصفته حركة ارهاب    

الى ذلك حذر إعالميون اسرائيليون بارزون      . حماس التي تشارك في االنتخابات وتلجم نفسها في الفترة األخيرة         
   .من عواقب أن يستغل أركان الدولة المعركة االنتخابية باتخاذ قرارات بتصعيد عسكري منفلت

 ستكون حربا   هاموفاز اعلن ان  أن  تل أبيب   وغزة  عن مراسليها في     نقالً   7/12/2005الشرق األوسط   ضافت  وأ
ال حاجـة  : ، لكنه عندما سئل إن كان يقصد أيضا قادة الحركة في دمشق، قـال            جهادشاملة وقاضية على هذه ال    

  . العطاء تفاصيل
االذاعة االسرائيلية ذكرت امس أن أحد  أن وضرام اهللا وليد ع  في7/12/2005القدس العربي وأورد مراسل 

قرارات الجيش االسرائيلي للرد علي عملية نتانيا هو قصف تجمعات سكانية في غزة إذا ما أطلق مسلحون 
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ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن  .صواريخ محلية الصنع علي إسرائيل
 . سابيع او أشهرالحملة العسكرية قد تستمر أل

مصادر فلسطينية أعلنت    أن   القدس آمال شحادة   نقالً عن مراسلتها في    7/12/2005الخليج اإلماراتية   وجاء في   
  . ان الجيش اإلسرائيلي اعتقل أمس والد منفذ العملية االستشهادية وثالثة من اشقائه

الجـيش اإلسـرائيلي باشـر حملـة          أن 7/12/2005البيان   أوردت   غزة ماهرابراهيم ونقالً عن مراسلها في     
  . قال انهم من نشطاء الجهاد وفتحو فلسطينيا 14اعتقاالت في طولكرم وجنين حيث اعتقل 

 قـال أن الواليـات المتحـدة سـتمارس           في تل أبيب   السفير األمريكي  أن   7/12/2005 48عربوذكر موقع   
  .ميالضغوط على السلطة الفلسطينية لدفعها على العمل ضد الجهاد اإلسال

 موفاز بأنها قبلـت     لى تهديدات ت ع سرايا القدس رد  أن   طولكرم من 6/12/2005 خدمة قدس برس  وجاء في   
  إسـرائيلية   محاولـة  أيبرد عنيف على    وتوعدت  . ودعته إلى المواجهة المباشرة على أرض الضفة      . الحرب

  .تخذته تل أبيب الغتيال شلح وذلك في أعقاب قرار ا.و العسكريينأ السياسيين  الحركةي من قياداتأالغتيال 
 

   تتجه إلى تنشيط مكتب منظمة التحرير  اللبنانيةالحكومة .2
وعندما التقـى   . وعد فؤاد السنيورة قبل زهاء شهر، ببت موضوع التمثيل الفلسطيني لدى لبنان            : خليل فليحان 

ح تنـشيط مكتـب     محمود عباس على هامش قمة برشلونة، اوضح ان المسألة طرحت مجدداً بينهما بحيث اقتر             
منظمة التحرير المتوقف تقنياً والموجود فعلياً، فلماذا ال يجري احياؤه؟ وطلب السنيورة من عباس ارسال كتاب                

وانفض االجتماع وعالمات االرتياح بادية على وجهـي        . اليه يتضمن نوعية التمثيل الفلسطيني عالمياً وعربياً      
ترى الجهات الرسمية انه ليس في وسـع اللجنـة           و ة التالية؟   والسؤال المطروح اآلن ما هي الخطو      . الرجلين

ويبدو ان ثمة تباينـا      اللبنانية المكلفة التفاوض مع وفدين فلسطينيين ان تقع في فخ التناقض الذي يمكن ان ينشأ              
 الى ان التأخير في بت       مصادر واشارت . بين الفصائل حال الى االن دون التوصل الى توحيد الرؤية والمطلب          

وضوع التمثيل يعود الى ان ليس في المدى المنظور، وفقا للمعلومات المتوافرة لدى الحكومة مـن مراجـع                  م
فلسطينية بارزة ودول عربية صديقة، مرجعية واحدة تنطق باسم الفلسطينيين في لبنان بسبب وجود ازدواجيـة                

ن هناك نصيحة أسديت للحكومة بأن      وأكدت ا  . يبن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والفصائل على انواعها       
يبقى السؤال هل ستأخذ الحكومـة      . تكون للفلسطينيين في لبنان مرجعية سياسية تتمثل بسفارة أو مكتب تمثيلي          

السفارة أم مكتب لمنظمة التحرير؟ ولفتت الـى ان فـتح           : بهذه النصيحة ومتى وما هي الصيغة التي ستختارها       
والجدير ذكـره ان لبنـان وسـوريا همـا     .  االعتراف بالسلطة الفلسطينيةالمكتب التمثيلي هو شكل من أشكال   

وتوقعـت ان تتجـه    . الدولتان العربيتان اللتان لم تعترفا الى االن بالسلطة، بعدما ولدت من خالل اتفاق اوسلو      
  .الحكومة الى القبول باحياء مكتب المنظمة مرجعية سياسية

  7/12/2005النهار اللبنانية 
 

  ت التشريعية تشهد نشاطا نسائيا ملحوظااالنتخابا .3
مجموعة كبيرة من النساء تحاول الفوز في أن :  ا ف بنقال عنغزة من  7/12/2005 القدس العربي نشرت

النساء أن  ,وتقول رشا الرنتيسي .االنتخابات التشريعية، ال سيما زوجات شخصيات سياسية بارزة واراملهم
 .سيما في المجالس البلدية، فلم ال يقمن بمثل ذلك في المجلس التشريعيداخل حماس ادين ادوارا مختلفة ال 

وتقول مصادر مقربة من الحركة ان زوجة  .نعتبر ان كل النساء في حماس مؤهالت للترشحأضافت و
مديرة مؤسسة فلسطينيات االعالمية، ان المرشحات لم يضعن  وتعتبر .اسماعيل هنية، قد تقدم ترشيحها ايضا

ان الرنتيسي ال ترشح نفسها بصفتها امرأة بل كزوجة تقول و .حقوق المرأة في صلب حملتهنبالضرورة 
 اننا ضيفوت. وتضيف ان المطالبة بمنبر للنساء ال تشكل جزءا من خطاب حماس .شخص اغتالته اسرائيل
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% 47 نحو وتشكل النساء .من مقاعد المجلس، ومن هنا اهمية هذه االنتخابات% 20نناضل لمنح النساء حصة 
قالت ان هذه المشاركة سيكون  فقد البرغوثيأما فدوى . من عدد الناخبين المسجلين في االراضي الفلسطينية

لها تأثير علي النظام الن النساء يشكلن نصف السكان في االراضي الفلسطينية واصبحنا ممثالت في المجالس 
  .البلدية والمجلس التشريعي في آن معا

 والمقرب من الدوائر األمنية اإلسرائيلية كشف        االخباري موقع دبيكا أن  : غزةمن   7/12/2005البيان   وذكرت
طوقان والمصري في منطقة شمال الضفة قررت التصويت ضـد فـتح فـي االنتخابـات                كأن عائالت كبرى    

 إال   موقفـاً كهـذا    واتخـذ ي ل واما كان هم   ان هاونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية زعم     . التشريعية لمصلحة حماس  
وأضافت ان الموقف األردني    . بموافقة أردنية وان اإلدارة األميركية أعطت موافقة صامتة على ما يحدث اآلن           

أن تغيراً  و. يناقض موقف شارون والذي يرى في مروان البرغوثي شريكاً محتمالً في عملية السالم المستقبلية             
 ستضم في قوائمها أشخاصاً غير      حيثت المتوقعة   دراماتيكاً يحدث اآلن في الضفة لمصلحة حماس في االنتخابا        

  . متدينين ومسيحيين مع قوائم أسماء جديدة لمؤيديها
جماعة إسرائيل في الكونغرس شنت حملـة       أن  : واشنطن من   محمد دلبح  7/12/2005 الدستور   وأشار مراسل 

 لوضـع قواعـد   ، وتستهدف الضغط على محمود عباس    ةنتخابات التشريعي المسعورة ضد مشاركة حماس في ا     
للتصويت يحظر بموجبها على منظمات مثل حماس المشاركة في االنتخابات، طبقا لما يتضمنه مشروع القرار               

ويقوم الجمهوري جيمس تالينت والـديمقراطي      . الذي يرعاه الجمهوري إريك كانتور والديمقراطي بوب منيديز       
وتثير كـال   . شيوخ لنيل مزيد من التواقيع عليها      داخل مجلس ال   مبيل نيلسون بتوزيع رسالة مشابهة إلى زمالئه      

  . الخطوتين احتمال إعادة النظر في مستويات المساعدات األمريكية إلى السلطة في حال فوز حماس
 مصادر مطلعة فـي القـدس       هذكرتإلى ما   : القدس المحتلة  من   6/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ولفت
ن كافة األطياف السياسية المختلفة داخل المدينة من أجل تـشكيل قائمـة              أن هناك مفاوضات تجري بي     ,المحتلة

وأكد مـصدر    .، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر خالل األيام القادمة         ةنتخابات التشريعي الموحدة لخوض ا  
 تضع موضوع القائمة المشتركة كخيار أولي، معتبـراً هـذا الخيـار أنـه               ها أن ,مسئول في الحركة اإلسالمية   

وأشار إلى أن الحركة سـتدعم هـذه        . ضرورة الراهنة لمواجهة أخطر المراحل التي تعيشها المدينة المقدسة        ال
  .القائمة بكافة الوسائل

مصطفى البرغوثي اعلـن انـه      إلى أن   : ب. ف. ا نقال عن رام اهللا   من   7/12/2005 الشرق األوسط    ونوهت
وقال، ان  .  تضم نوابا في المجلس، ورجال اعمال      سيخوض االنتخابات على رأس قائمة باسم فلسطين المستقلة       

  . حيدر عبد الشافي يدعم ويبارك هذه القائمة، وهناك مباحثات معه ليكون ضمنها
  
  الفلسطينيون يطالبون بلجم العدوان االسرائيلي  .4

حـث  أعلنت السلطة انها تجري اتصاالت مكثفة مع إطراف الرباعية واإلدارة األمريكية من اجل              :  الفت حداد 
إسرائيل على وقف تصعيدها العسكري داخل االراضى الفلسطينية ووقـف التهديـدات المـستمرة باسـتئناف                

وقال صائب عريقات ان هذه االمور لن تؤدي الى سالم           .االغتياالت واالقتحامات وتثبيت التهدئة بين الطرفين     
  .بحيث تكون متبادلة بين الطرفينواوضح ان الرباعية يجب ان تعمل على تثبيت التهدئة . او استقرار وامن

  6/12/2005 48عرب
  

  الجهاد في الضفة حركة السلطة تبدأ حملة أمنية ضد  .5
ن أ مصادر رسمية فلـسطينية مطلعـة امـس          ولق:  د ب أ  نقال عن   غزة    من   7/12/2005 الدستور   نشرت

لبحث مسألة التهدئة   , نتانيامحمود عباس وصل إلى غزة بغية االلتقاء بقادة الفصائل المختلفة في أعقاب عملية              
  .وتداعيات العملية
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. أجهزة األمن بدأت حملة اعتقاالت ضد نـشطاء حركـة الجهـاد            أن   :غزة من   7/12/2005 البيان   وأضافت
 كمـا    ,واستنكرت سرايا القدس محاولة قوات األمن خطف أحد عناصرها مما أدى إلـى إصـابته بجـروح                

   . تزامن مع الهجمة الصهيونية، المرتقبةبال، استنكرت الهجمة السلطوية على المجاهدين
  
  لمقتل احدهم ىشجار بين افراد األمن الوطني الفلسطيني اد .6

 بعد الحادثوجاء . يونس  وقع بخانهقتل احد رجال االمن خالل شجار بين افراد :رام اهللا من وليد عوض
 عدم ىمدينة احتجاجاً علال الحركة بساعات من اقتحام عشرات المسلحين من تشكيالت عسكرية تابعة لفتح مقر

 .تفريغهم في األجهزة األمنية ومؤسسات السلطة
  7/12/2005القدس العربي 

@@
  فتحأشكك في نزاهة اللجنة المركزية في اختيار مرشحي : البطش .7

قال أحمد البطش إن فتح إلى اآلن لم تحسم أمرهـا فيمـا يتعلـق باختيـار مرشـحيها                   :  سامر خويرة  ،نابلس
 العملية األكثر صعوبة    ,وقال. بات التشريعية، مرجعا السبب في ذلك الى عدم انتهاء االنتخابات الداخلية          لالنتخا

وتعقيدا هي أن هناك طعوناً في نتائج هذه االنتخابات وهذا بتصوري سيشكل العقبـة الكبـرى أمـام اللجنـة                    
ه اآللية في اختيار المرشحين سيكون      وأشار إلى أن هذ   . المركزية التي أشكك في نزاهتها في اختيار المرشحين       

 ونضالها وسيكون لها نتائج بالتالي على شعبية الحركة لصالح الفصائل           فتحلها نتائج وخيمة تنعكس على تاريخ       
األخرى، وسيكون هناك خروج واستقاللية من قبل بعض التيارات وفي حال نجاحهم سيصعب السيطرة عليهم               

 إن اللجنة المركزية ضعيفة وهذه بحد ذاتها عقبة ومانع حصين الختيـار             :وتابع قائال . خصوصا داخل الحركة  
  .وأكد على وجود أزمة وأن اللجنة المركزية تتعامل مع فلسطين كأنها وطنين الضفة وغزة. المرشحين

  6/12/2005السبيل االردنية 
  
  محسوبون على شبيبة فتح يعتدون على عدٍد من طالب الكتلة اإلسالمّية .8

اعتدى أفراد حركة الشبيية الطالبية التابعة لفتح في جامعة القدس، علـى أفـراٍد مـن الكتلـة                  : تلةالقدس المح 
 إال ,وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّه تم تطويق المشكلة       .اإلسالمية مما أسفر عن إصابة عدٍد من الطلبة بجروح        

 سالمية أثناء توزيعهم بياناً توضيحيا    أن المصادمات تجددت بعد أن اعتدت نفس المجموعة على طلبة الكتلة اإل           
  . تعليق الدراسةمما أدى إلى, مشكلةالحول 

  7/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   سنوات5استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها قبل  .9
أعلنت مصادر طبية بمدينة جنين، امس، استشهاد الشاب أمجد السعدي متأثرا بجراحـه البليغـة               : محمد بالص 

 أصيب بعيـار    قدوكان   .ي أصيب بها خالل مواجهات مع قوات االحتالل في األشهر األولى من االنتفاضة            الت
ناري في الرأس ما ادى الى اصابته بشلل الزمه نحو خمس سنوات أمضاها متنقال بين المستشفيات ومراكـز                  

 تنفيذ محاولتين لطعـن جنـود       وقال والد الشهيد، ان نجله عاش معاناة صعبة ومؤلمة دفعته إلى           .العالج الطبي 
  .إسرائيليين عند الحواجزالعسكرية، حيث تعرض في كلتا المحاولتين لالصابة مجددا بالرصاص

  7/12/2005األيام الفلسطينية 
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   في الضفة اتمغتصبال  عنتقرير إحصائي فلسطيني .10

 علـى أراضـي الـضفة       أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن عدد المغتصبات الصهيونية المقامـة          
تقريٍر أن  الوجاء في    . مستوطناً 432.275 مغتصبة ويقطنها    148 الماضي   2004الغربية، بلغ حتى نهاية عام      

وأكد جهاز اإلحصاء أن النمو الكلي في أعداد المـستوطنين          . معظم هؤالء المستوطنين يسكنون محافظة القدس     
 مـستوطناً، فيمـا     10.662د تراجعاً في العام الماضي وبلغ       في الضفة الغربية، باستثناء القدس المحتلة، قد شه       

 في العام   41وجاء في التقرير أيضاً أن عدد المستوطنات الرسمية بلغ          .  مستوطناً 11.600كان العام الذي قبله     
وفي هذا الوقت فإن عدد المستوطنين في هذه المغتصبات، يمثلـون     .الماضي، واحدة منها كانت في قطاع غزة      

وفي البحث حول أصول المـستوطنين،      . من المجموع الكلي  % 85.1سكان المستوطنات وتصل نسبتهم     غالبية  
وفيما تبقى ولـدوا فـي المـستوطنات،         % 20.7يوضح التقرير أن نسبة من وِلدوا خارج الكيان وصلت إلى           

  .مشيراً إلى أن غالبية من جاء من الخارج هم من أصول أوروبية أو أمريكية
  7/12/2005طيني لإلعالم المركز الفلس

  
  مؤتمر للجاليات الفلسطينية في الشتات يختتم أعماله  .11

اختتم المؤتمر التحضيري للجاليات والفعاليات الفلسطينية ولجان العودة في الشتات اعماله في مدينـة جنيـف                
م، وحـضره   وشارك في المؤتمر ممثلون عن الجاليات الفلسطينية في العال        . امس بعد جلسات استغرقت يومين    

واكد المؤتمر في بيان ختامي ان المنظمة هي الممثل الوحيد للشعب الفلـسطيني      . تيسير قبعة وفاروق القدومي   
ودعا البيان الى تفعيل مؤسسات المنظمة وهياكلهـا وتوسـيع اطرافهـا،            . على اساس الميثاق الوطني وثوابته    

  . ية مع مراعاة التمثيل النسبيوتمثيل فلسطينيي الشتات في المجلس وفق انتخابات ديمقراط
  7/12/2005الشرق األوسط 

  
  العبقرية الصغيرة تدرس الطب لتعرف مرض أبوعمار   .12

كانت أصغر المكرمين في حفل تكريم الـرواد        )  ربيعاً 12(الطفلة الفلسطينية إقبال محمود األسعد       : فادية هاني 
والطفلة اقبال تعيش فـي لبنـان، واكتـشف          .دبيالذي أقيم خالل مؤتمر اإلعالم العربي الذي اختتم أمس في           

 والدها ذكاءها وقدرتها غير العادية على النجاح بتفوق رغم انها ال تذاكر أكثر من ساعة الى ساعتين يوميـاً،                   
سأدرس الطب ألعرف سر مرض أبوعمار، فأنا لم أكن أريده ان يموت، فقد تحدثت اليه عبر الهـاتف                  : وتقول

 دوالر، وحزنت كثيـراً لمرضـه وقـررت         1500را وقدم لي مكافأة مالية عبارة عن        قبل سنتين وشجعني كثي   
  .دراسة الطب لمعرفة ما أصابه، وألساعد الناس

  7/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الجنود السكارى يعتدون على األسرى  .13
ضرب على األسـرى،    أقدم جنود االحتالل على اقتحام سجن قدوميم وهم تحت تأثير السكر الشديد وانهالوا بال             

في الوقت الذي اقتحمت وحدات خاصة غرف األسرى في سجن شطة مستخدمة الكـالب والهـراوات وسـط                  
وأوضح بيان لجمعية أنصار السجين ان األسرى هناك         . تخوف حقوقي من ارتكاب جرائم بحق األسرى العزل       

  .بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام
  7/12/2005البيان 
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  سرى حتى إشعار آخرلأللق زيارات األهالي االحتالل يع .14
صرح مصدر مسؤول في الصليب األحمر الدولي أن السلطات الصهيونية قررت تعليق زيارات أهالي األسرى               

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بـسبب اإلغـالق           .ألبنائهم في كافة السجون الصهيونية حتى إشعار آخر       
  .ب عملية نتانياالمفروض على الضفة الغربية في أعقا

  7/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  ال مفاوضات سالم مع الفلسطينيين : كاتساف .15
 اعتبر كاتساف أن السالم أصبح في متناول اليد وأن الفجوات بين مواقف إسرائيل والفلسطينيين               : د ب أ   ،القدس

إسرائيل باللغة العربية إجراء     يو استبعد في تصريحاته التي نقلها راد      هلكن .أصبحت أصغر من أي وقت مضى     
  .مفاوضات سالم ما لم يتوقف الفلسطينيون عن ممارسة ما وصفه باالرهاب

  7/12/2005الدستور 
  

  تراجع في العمل لصالح كديما والليكود : إستطالع هآرتس بعد عملية نتانيا .16
 المقاعد التي يحصل عليهـا      بين إستطالع للرأي أجراه ديالوغ هآرتس أن حزب شارون والليكود قد إرتفع عدد            

وأشارت هـآرتس إلـى أن هـذه         .، كنتيجة ممكنة لعملية نتانيا     العمل، الذي شهد هبوطاً ملموساً     بالمقارنة مع 
المعطيات تشير إلى التقديرات التي تسود األحزاب بعد وقوع العملية، وبين اإلستطالع أن كديما يحصل علـى                 

أما العمل، يحصل العمل على      . مقعداً 12على  ويحصل الليكود،    .يوم مقعداً، في حال أجريت اإلنتخابات ال      39
وكان الهدف من اإلستطالع هو فحص العامل األكثر تأثيراً على المصوتين، وفـي حـال إجـراء                  . مقعداً 22

% 27من المستطلعين سيقولون المسألة اإلقتصادية اإلجتماعية، في حين يجيـب           % 38اإلنتخابات اليوم، فإن    
  .من المستطلعين مسألة الفساد في القطاع العام% 21طلعين المسألة األمنية السياسية، بينما يقول من المست

  7/12/2005 48عرب
 

  المستوطنون يطالبون بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في النقب  .17
 كشف استطالع جديد أجرته شركة األخبار الصهيونية هوت في النقب، لفحـص نظـرة المـستوطنين               : القدس

      من مستوطني النقب يعتقدون بضرورة سحب الجنـسية، وطـرد           %20الصهاينة تجاه السكان الفلسطينيين أن 
وحول رأي الصهاينة في السياسة التي من المفروض أن تنتهجهـا            .المواطنين العرب وتهجيرهم خارج البالد    

 يعتقدون أن المجتمع العربي     %57وتبين أن    . إبقاء الوضع على ما هو عليه      %16السلطات تجاه العرب طالب     
  ! يساهم إلى حد كبير في ارتفاع مظاهر اإلجرام

  1/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  48ي حملة مسعورة على مبادرة تثقيفية رعتها ثلة من مثقفي فلسطيني تشنلفنات .18
لتعلـيم لفنـات، حملـة      شنت أوساط سياسية وإعالمية اسرائيلية، على رأسها وزيـرة ا          : وديع عواودة  ،القدس

 من أجل حماية الهويـة الوطنيـة        48مسعورة أمس على مبادرة تثقيفية رعتها ثلة من المثقفين داخل أراضي            
 وهددت القيمين على المبادرة برفع دعاوى قضائية، مـشددة علـى أن             48وهاجمت الوزيرة فلسطينيي  . للناشئة

وأكد المهندس شوقي خطيـب ان تلقـين الهويـة           .يةوزارتها هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار كتب تدريس       



 

 9

وهاجم نبيه ابو صـالح، الـسلطات        .الوطنية لالجيال الصاعدة هو حق انساني وسياسي تكفله المواثيق الدولية         
  .االسرائيلية التي ال تزال تواظب تغييب الهوية والرواية الفلسطينية

  7/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  تدعو لترحيل الفلسطينيين ستخوض االنتخاباتحركة عنصرية في إسرائيل .19
، على أساس برنامج يهودي صرف      عن نيتها خوض االنتخابات   أعلنت حركة الجبهة اليهودية القومية      : تل أبيب 

وتضم هذه الجبهة حركتي كاخ     . يسعى لجعل اسرائيل دولة يهودية بحت، ال يكون فيها مكان للمواطنين العرب           
التي تضم مجموعة من محاضري الجامعات بقيادة البروفسور يسرائيل حانوكوغلو،          المحظورة ويمين اسرائيل    

  . كما تضم الجبهة الجديدة عددا من الشخصيات اليمينية المتطرفة في الوسط اليهودي
  7/12/2005الشرق األوسط 

  
   يجب أال يبقى مستوطنات شرق الجدار2010في : أيالون .20

 يجب أال يبقـى مـستوطنات فـي         2010سابق أيالون انه حتى عام       صرح امس رئيس الشين بيت ال      :رام اهللا 
 قوله، خالل لقاء مع طلبة جامعة بـن غوريـون           هونقل موقع هآرتس عن    .الجانب الفلسطيني من جدار الفصل    

ليس اخالقيا بناء منازل من المعروف انها ستهدم، وليس اخالقيا ارسال جنود ليقتلوا ويقتلوا على ارض ستكون                 
 انه دعا اى تطبيق قانون تعويضات االخالء على جميـع المـستوطنات             هونقل عن  .رة االسرائيلية خارج السيط 

اعتبر كـديما مجـرد      و .التي تقع خلف الجدار، وقال انه يجب البدء فورا بهدم البؤر االستيطانية غير القانونية             
  . سيختفي عند تقاعد شارونهظاهرة في الحياة السياسية االسرائيلية وان

  7/12/2005ة الجديدة الحيا
  

  األجهزة األمنية اإلسرائيلية تحذر اإلسرائيليين من السفر إلى سيناء  .21
 شـددت فـي تحـذيراتها       شـارون قالت مصادر إسرائيلية أن ما يسمى وحدة محاربة اإلرهاب فـي مكتـب              

 إختطـاف   لإلسرائيليين من السفر إلى سيناء، وذلك في أعقاب ورود معلومات إستخبارية تشير إلـى إحتمـال               
  !وطلب من اإلسرائيليين عدم السفر إلى سيناء، كما طلب من الماكثين هناك الخروج من المنطقة. ٍإسرائيليين

  6/12/2005 48عرب
  

  بتسيلم تطالب مزوز بمنع الحكومة اإلسرائيلية من تجديد سياسة هدم البيوت  .22
ى المستشار القضائي للحكومة بهدف تجديد      في أعقاب ما نشرته اليوم وسائل اإلعالم من أن موفاز، قد توجه إل            

سياسة هدم بيوت أفراد عائلة منفذي العمليات التفجيرية، توجهت منظمة بتسيلم إلى مزوز مطالبة إياه بالتـدخل         
منظمة إلى أن سياسة هدم البيوت لغـرض        الوفي توجهها تشير    . من اجل منع تجديد هذه السياسة غير القانونية       

  . خطيرا للقانون اإلنساني الدوليالعقاب تعتبر خرقا 
  6/12/2005 48عرب

 
  الفقر وليس األمن، هي المشكلة األكثر إلحاحاً بنظر الجمهور في إسرائيل : إستطالع .23

. أشار استطالع للرأي إلى أن مشكلة الفقر، وليس التعليم واألمن، هي المشكلة األكثر إلحاحاً بنظر الجمهـور                 
من المستطلعين إلى أن مشكلة الفقـر       % 29اء وبحسب اإلستطالع فقد أشار      وقد أجرى اإلستطالع منظمة العط    

وفي استطالع آخر أجري في وسـط        %.15، وثم األمن بنسبة     %21هي المشكلة العاجلة، يليها التربية بنسبة       
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من متلقي المساعدات ممن ينتمون إلى الطبقـات الوسـطى، وبـاتوا            % 50الفقراء تبين أن هناك زيادة بنسبة       
   .من العدد الكلي% 17لون ما نسبته يشك

وكان من الطبيعي أن ينتهز بيرتس، هذه المعطيات لتجنيدها للمعركة اإلنتخابية حيث أشار إلـى أن حكومـة                  
أن ) ميـرتس (وقال كوهين . شارون هي حكومة فقر، وأن الجمهور لن يغفر له بسبب موقفه من أفعال نتانياهو             

فقال أنه في الوقت الذي كـان شـارون         ) اإلتحاد القومي (أما أرئيل . يةسياسة الحكومة هي جريمة وغير إنسان     
  ! وابنه قلقين على مصالحهما، كان هناك جائعون بحاجة إلى الخبز

  6/12/2005 48عرب
 

   بنادق تعود للجيش  7الئحة إتهام ضد جندي إسرائيلي بتهمة بيع  .24
ستقدم اإلثنين القادم الئحـة إتهـام، وصـفتها         كشف موقع يديعوت أحرونوت أن النيابة العسكرية اإلسرائيلية         

  .المصادر بأنها األخطر في السنوات األخيرة، ضد جندي يخدم في الجيش، تشتمل على التجارة بالسالح
وقال محامي الدفاع أن الجندي وقع في        أجري معه تقرر إعتقاله    )عربي درزي ( الجندي أ   مع وبعد تحقيق أولي  

وقـام  . ل ناشطين في منظمة إرهابية واضطر إلى تسليمهم ثـالث بنـادق           األشهر األخيرة تحت ضغط من قب     
كما نقل عن مكتب محامي الدفاع بأن الجندي ينفي التهمة           !!الجندي بتنفيذ ذلك بسبب تهديد تعرضت له عائلته       

  !الموجهة إليه، وأنه تعرض إلى تحقيق قاس حاول خالله وضع حد لحياته
  6/12/2005 48عرب

  
 ون قصر هشام بن عبد الملك في فلسطيناألميركيون يؤهل .25

وإنقاذه، واحتفل بمدينة أريحا     قصر هشام تدخلت مؤسسة اميركية في جهود إعادة تأهيل        :  أسامة العيسة  ،أريحا
وسـتدير انيـرا    .  بقيمة مليـون دوالر    لهذه الغاية مدير مؤسسة انيرا، اتفاقا     وبتوقيع وزير السياحة الفلسطيني،     

  . كالة االميركية للتنميةالمشروع بتمويل من الو
  7/12/2005الشرق األوسط 

  
  خسائر فادحة يتكبدها المزارعون الفلسطينيون بسبب المستوطنين .26

وال  .  تعتبر زراعة العنب من اقدم واهم المزروعات في فلـسطين والخليـل ابرزهـا              : امال شحادة  ،الناصرة
ار الفصل زاد من معاناة المـزارعين فـي         فمشروع جد . تقتصر معاناة الفلسطينيين على اصحاب كروم العنب      

الضفة الغربية ، من جنين شماال وحتى قلقيلية في الوسط وكذلك في مناطق القدس ورام اهللا وبيت لحم والحـق            
  .خسائر فادحة للمزارعين وحول حياتهم الى جحيم حقيقي

  7/12/2005الرأي األردنية 
  

  ة السلطة توقع اتفاقية تمويل مع المفوضية األوروبي .27
، أمس، في مقر وزارة العمل برام اهللا        )ECHO(وقعت السلطة الفلسطينية والمفوضية األوروبية       :فراس طنينة 

ولم يتم التطـرق إلـى القيمـة         اتفاقية لتمويل برنامج التشغيل المؤقت الخاصة بالمشاريع الصغيرة والعائلية،          
 1400وزيع المستفيدين من البرنامج البالغ عددهم       الفعلية لالتفاقية التي ستستمر مدتها ستة أشهر، حيث سيتم ت         

  .مستفيد على ستة أشهر، بحيث يتم تشغيل كل مستفيد شهراً واحداً
  7/12/2005األيام الفلسطينية 
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    دراسة المخيلة التاريخية حول فلسطين :كتاب لقطات مغايرة .28

 التـصوير المحلـي المبكرفـي    ..  لقطات مغـايرة   كتابعصام نصار   ل  في عمان  صدر حديثا : عمرابوالهيجاء
يشكل جانبا جديدا في دراسة التاريخ الثقافي واالجتماعي الفلسطيني يعالج حرفة           ،    1948 -1850فلسطين من   

ويهـدف   .نكبـة الالتصوير الشمسي منذ وصول اول مصور لفلسطين في منتصف القرن التاسع عشر حتـى               
  . محلية وكيفية توظيفها من قبل المصورين المحليينتعريف بتاريخ تحول التصوير الى ممارسةالالكتاب الى 

  7/12/2005الدستور 
  

  يختتم أعمالهمؤتمر مؤسسة القدس  .29
انتخب المؤتمر الرابع لمؤسسة القدس الدولية والملتقى الثاني لشبكة الجمعيات العاملة من أجل القـدس، الـذي                 

وأكدت مصادر في    .خ عبداهللا األحمر نائباً   الشيواختتم أعماله أمس في صنعاء الشيخ يوسف القرضاوي رئيساً          
المؤتمر أن المؤسسة حصلت على دعم كبير من مختلف الدول، كما تم تخصيص وقف خاص للمؤسـسة فـي                   
عدة دول من بينها البحرين واليمن التي أكدت المصادر أن الرئيس علي صالح أعطاها قطعـة أرض يكـون                   

  .ريعها لمصلحة المؤسسة
  7/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  قمة مكة تفتتح اليوم .30
  يفتتح الملك عبداهللا بن عبدالعزيز اليوم، أعمال القمة اإلسالمية االسـتثنائية             : سليمان نمر وبدر المطوع    ،  جدة

  .57في مكة، وسط حضور كبير لملوك ورؤساء وأمراء الدول اإلسالمية الـ
  7/12/2005الحياة 

  
  لفلسطينية  استدعاء ممثل جنوب أفريقيا لدى السلطة ا .31

 أفادت تقارير إخبارية امس بأن ممثل جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية استدعي وسـط               :  د ب أ   ،بريتوريا
ورفض المتحدث باسم وزارة خارجيـة جنـوب         .تقارير تفيد بأنه اغتصب خادمة فلبينية تعمل في مقر إقامته         

نه أكد أن سيسا نكوانا عاد إلى جنـوب أفريقيـا وأنـه             أفريقيا االدالء بمزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة لك        
وذكرت وسائل االعالم المحلية أن السلطة الفلسطينية لم توجه لنكوانا رسميا            .استجوب من قبل مسؤولين كبار    

  .تهمة االغتصاب
  7/12/2005الدستور 

  
  وثيقة نرويجية تؤكد امتالك إسرائيل أسلحة نووية  .32

متالك إسرائيل أسلحة نووية، مع كشف فيلم وثائقي عن أن أوسلو كانت علـى               أكدت وثيقة نرويجية ا    : د ب أ  
 طنا من المـاء الثقيـل       20علم بعزم إسرائيل إنتاج أسلحة نووية وان السلطات النرويجية لم تحاول وقف بيع              

 فـي   وحـسبما جـاء   . وجاء في الفيلم إن الماء الثقيل قد استخدم في إنتاج أسلحة نووية           . 1959إلسرائيل عام   
 وقد أجرت إسرائيل اتـصاالت      ،سرية فإن كالً من كندا والسويد أحاطتا النرويج علماً بنوايا إسرائيل          الوثائق  ال

سرية مع الدولتين بشأن احتماالت التعاون مع إسرائيل وفرنسا في تلك األبحاث دون مشاركة مـن الواليـات                  
  . المتحدة

  7/12/2005البيان  
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    ة مخلفات غارة إسرائيليشاهد يؤكد أن مقبرة عنجر من .33

كشف مواطن لبناني أن المقابر الجماعية، التي اكتشفت في مجدل عنجر اللبنانية، تعود الـى ضـحايا                 : بيروت
عام اللبنانيين مدنيين، إضافة الى عسكريين سوريين وفلسطينيين تعرضوا لغارة عسكرية إسرائيلية إبان اجتياح              

إنه بعد قصف الطيران االسـرائيلي      : وقال. عملية دفن الضحايا بعد الغارة     مؤكداً لتلفزيون المنار أنه شهد       82
لقافلة عسكرية مشتركة تضم سوريين وفلسطينيين، وقع العديد من القتلى في صفوف العسكريين، إضافة الـى                

وأضاف انه صادف أشخاصـاً يقومـون بـدفن         .بعض المدنيين الذين كانوا يغادرون منازلهم هرباً من القصف        
  .وذكر صيمور أسماء أشخاص تعرضوا لذلك القصف. ايا، وكان برفقتهم رجال دين أحدهما فلسطينيالضح

  7/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   رايس على جعل السالم اولوية شخصية ون يحثونمريكيأنواب  .34
دعا أعضاء بارزون في مجلس النواب األمريكي كوندوليـسا رايـس إلـى مواصـلة               :   محمد دلبح  ،واشنطن

وقال هؤالء في رسـالة إلـى رايـس إنهـم            .النخراط المباشر في عملية تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي       ا
إننا وحتى ذلـك    ''وأضافت الرسالة    .لتوصلها إلى اتفاق تاريخي حول فتح الحدود بين غزة ومصر           ''يقدرونها  

 بما فيه ضمانه من خالل تطبيق       نأمل بأنك ستواصلين جعل السالم بين إسرائيل والفلسطينيين أولوية شخصية،         
  .هذا االتفاق التاريخي

  7/12/2005الدستور 
  

  كاميرات للتفاهم بين أطفال فلسطين وإسرائيل  .35
كشف ستيفن سبيلبرج المخرج اليهودي األمريكي الشهير عن مشروع يعتزم تنفيذه فـي فبرايـر                 :نسيبة داود 

 250سرائيليين والفلسطينيين، ويتضمن المشروع توزيـع        لمعالجة ما أسماه سوء التفاهم بين األطفال اإل        2006
وأوضـح   .كاميرا فيديو على أطفال فلسطينيين وإسرائيليين؛ ليصوروا بأنفسهم أفالما عن حيـاتهم الشخـصية             

سبيلبرج أن هذه األفالم لن تتضمن دراما، لكنها ستكون بمثابة أفالم وثائقية للتعريف بأنفسهم وبمعتقداتهم، ومن                
هم وأمهاتهم، والمدارس التي يدرسون فيها، وأنواع الطعام الذي يتناولونه، ونوعية األفالم التي يفضلون              هم آباؤ 

بعد ذلك يـتم اسـتبدال األشـرطة بـين األطفـال            : مشاهدتها، واألشرطة التي يفضلون االستماع إليها، وتابع      
لمشروعات يجعل الناس يفهمون أنـه ال       ويرى سبيلبرج أن هذا النوع من ا       .اإلسرائيليين واألطفال الفلسطينيين  

  .يوجد اختالف كبير بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
6/12/2005اسالم اون الين   

  
  الباز يتوقع السالم خالل عامين   .36

نقلت صحيفة إسرائيلية عن اسامة الباز قوله إن العرب وإسرائيل سيتوصلون إلى تسوية شاملة فـي غـضون                  
أمس إن الباز أبدى عن نظرته في محاضرة قدمها في معهد السياسات الخارجية              توقالت صحيفة يديعو  . سنتين

وأضاف ان الباز أشار إلى ان الفلسطينيين واإلسرائيليين يبدون استعداداً إلعادة النظر بمواقفهم             . في ستوكهولم 
  . األساسية انطالقاً من أمل حقيقي بالسالم

  7/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مصلحة إسرائيل   في   فدائيةالعمليات ال .37
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السابق اال انها بعد مدريد وقيام الـسلطة           بالرغم من ان العمليات الفدائية كانت تلقى تأييدا في        :   الدرازي   هادي 
الـى     غير مرتبطة باستراتيجية العمل الـسياسي        اعتبر الكثيرون بانها باتت مضرة بالقضية لكونها         الفلسطينية،

ان العمليات الفدائيـة       عبد اهللا راشد البنعلي      يقول الناشط السياسي    . غير موجه    ال عسكريا انتقاميا  جانب انها عم  
ة الفلسطينية  متعلقة من اختصاص الحكوم      اال انها بعد مدريد اصبحت مهمة استعادة االراضي        كان لها مؤيدوها    

  مصلحة اليمين االسـرائيلي      ان العمليات تصب في      واستطرد قائال .  تملك االغلبية وسط الشعب الفلسطيني       التي
  فـي    عبد اهللا هاشم     الديمقراطي   قال رئيس جمعية التجمع الوطني       من جانبه،   . وخارجياً   من موقفه داخلياً     وتقوي 
غيـر     يصبح عمل    نهيكن هناك توافق فا      واذا لم    باستراتيجية العمل السياسي،     يرتبط العمل العسكري     االصل ان  

  .ان العملية الفدائية االخيرة اضرت بالفلسطينيين   وقال  . يدفع بها   يعيد القضية وال   منسق
  7/12/2005األيام البحرينية 

  
  الكيان إلغاء صفقة عسكريةواشنطن تفرض على  .38

ة مع فنزويال، ومع أن     فرضت اإلدارة األمريكية على الكيان الصهيوني إلغاء صفقة عسكرية أخرى، وهذه المر           
سبب اإللغاء، كما قيل للكيان، هو العالقات السيئة بين واشنطن ونظام الحكم في فنـزويال، فقـد اكتـشفت أن                    

واتهم المصدر    .الصفقة نفسها رست على شركة أمريكية، حظيت بموافقة صريحة من البنتاغون على تنفيذها            
، وقال إن تصرف اإلدارة األمريكيـة ينطـوي علـى           !!ستقامةالصهيوني اإلدارة األمريكية بعدم النزاهة واال     

  .أخالقياٍت بعيدة كل البعد عن األمانة المفروض أن تجمع بين األصدقاء والحلفاء، حسب تعبيره
  7/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سالح الجو الهولندي يشتري معداٍت صهيونية  .39

ذكرت مصادر عسكرية صهيونية رفيعة المستوى أن مؤسسة تطوير الوسائل القتالية رفائيل سـتقوم بتزويـد                
 تزويـد   ل  مليون دوالر  40بقيمة    بمعدات خاصة بمهام التجسس    16–طائرات سالح الجو الهولندي من نوع إف      

ها القدرة على العمل فـي      ونقلت عن مصادر عسكرية إن تلك المعدات حديثة للغاية وتشمل منظومة خاصة لدي            
  .كافة الظروف واألجواء

  7/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  منع حماس من المشاركة باالنتخابات القادمة ورقة خاسرة  .40
  مها عبد الهادي

لم يكن التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون منذ فترة بأنـه سـيعرقل االنتخابـات                   
الذي يشبه كثيـراً    -فهذا التصريح   . تشريعية إذا خاضتها حركة حماس محض عبث أو مجرد كالم         الفلسطينية ال 

تصريح بوش إبان االنتخابات الرئاسية عندما قال إن أمريكا لن تتعامل مع أي زعيم مستبد تفرزه االنتخابـات                  
ينية المحليـة والتـشريعية      يكشف بوضوح رغبة الدولة العبرية في التأثير على االنتخابات الفلسط          -الفلسطينية

  . لمنع فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس من خوضها
فالطرفان األمريكي والصهيوني ال يريدان ديمقراطية حقيقية في فلسطين، وإنما يريدان انتخابات تعكس الشكل              

ظر على بعض الحركات    الديمقراطي لكنها ال تتمسك بالجوهر، وكلتاهما تفضالن أن يصدر قانون فلسطيني يح           
ولـنفس  . واألشخاص خوض االنتخابات على اعتبار أنهم يتعاملون مع ما يسمى باإلرهاب أو يحرضون عليه             

األسباب طلبت الدولتان من السلطة الفلسطينية العمل على ضرب فصائل المقاومة الفلسطينية وعلـى رأسـها                
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سماح لحمـاس بخـوض االنتخابـات يعنـي         حركة حماس كشرط أساسي الستكمال عملية التفاوض، وألن ال        
  .االعتراف بها كقوة شرعية، ويجعل مسألة ضرب بناها التحتية غير وارد فيما لو خاضت االنتخابات

 عباس شهر تشرين األول أكتوبر الماضي ما يؤكد مـدى حـدة وشـمولية               -ولعل ما نُشر قبيل لقاء شارون       
فما ورد في   . أية مراعاة لظروف العمل الفلسطيني الداخلي     الضغوط األمريكية على السلطة الفلسطينية، ودون       

يؤكد أن اإلدارة األمريكية وضعت ضمن جدول أعمالها في اللقاء المذكور مطالبـة             ) 18/10نيويورك تايمز   (
أبو مازن، بالعمل على بلورة قانون، وبالتعاون مع المجلس التشريعي، يكفل ويحول دون مـشاركة الفـصائل                 

 تؤمن بأن الكفاح المسلح، ال يزال يشكل طريقاً مناسباً لتحرير فلسطين، مـن المـشاركة فـي                  المسلحة، والتي 
االنتخابات التشريعية المقبلة، ولئن أدت بلورة هذا القانون إلى تأجيل االنتخابات التشريعية، وبمعنى أدق العمل               

  .على منع حماس من خوض االنتخابات التشريعية المقبلة
الحقت خالل األسابيع القليلة الماضية التصريحات الصهيونية حول ذات الموضوع كـان            وعلى نفس الصعيد ت   

آخرها تصريح وزير الخارجية سلفان شالوم حول نية الحكومة الصهيونية منع مشاركة حماس في االنتخابـات                
الـصهيونية؛ مـن    وتحاول الحكومة   . التشريعية القادمة في تدخل يعتبر سافراً في الشؤون الداخلية الفلسطينية         

خالل منع الحركة من خوض االنتخابات، دفع الحركة إلى ردود أفعال تجاه االنتخابات القادمة إلفشالها طالمـا                 
لم يسمح لها بخوضها والسعي إلى السيطرة على الوضع بالقوة، مما يخدم الجانب الصهيوني في دفع األوضاع                 

طاع في مستنقع يفقده الكثير من التفكيـر فـي مـستقبل            في قطاع غزة إلى الحرب األهلية من أجل إغراق الق         
  .وإضعاف الجانب الفلسطيني الرسمي في أي عملية تفاوضية قد تجرى. القضية الفلسطينية لسنوات قادمة

وفي إشارة منها إلى قدرتها على أن تكون ورقة لعب قوية في شؤون االنتخابـات الفلـسطينية قـام الجـيش                     
ت واسعة في صفوف حركة حماس في الضفة الغربية التي تخضع لوضـع احتاللـي               الصهيوني بعملية اعتقاال  

فعلي قبيل إجراء انتخابات الدورة الثالثة للمجالس المحلية، وقد أثر ذلك بشكل أو بآخر على أداء الحركة لكنـه                   
ن عسكرية بـل    بالمقابل زاد من شعبيتها، خصوصاً وأن هذه االعتقاالت لم تطل الكوادر الميدانية التي قد تكو              

القيادة السياسية من الصف األول والثاني وهي إشارة قوية من الحكومة الصهيونية إلى حركة حمـاس التـي                  
  .أدركت كنه الرسالة منذ البداية كما أدركها الشعب الفلسطيني برمته

للمشاركة إن  فالحكومة الصهيونية لم ولن تكون معنية بخوض حماس لالنتخابات والتي تجد فيها فرصة مناسبة               
ولذلك فليس من الحكمة برأي العديد من المحللين الـسياسيين الظـن بـأن              . لم يكن السيطرة على مقاليد الحكم     

االعتقاالت التي قامت بها الدولة العبرية مؤخراً ضد ناشطين إسالميين في الضفة الغربية تندرج تحت التفسير                
ررون ذلك بأن عدداً كبيراً من المعتقلـين ينـشطون فـي            األمني والتصعيد األمني الذي شهده قطاع غزة، ويب       

لكن شارون يريد استخدام هـذه االعتقـاالت        . المجالين السياسي واالجتماعي وليس لهم عالقة بالمسائل األمنية       
  .لتحصين زعامته داخل حزب الليكود بسبب االهتزاز الذي أصابها إثر قراره بالخروج من غزة

اس إلى فهمهم ألسباب الحملة الصهيونية على الحركة، فقد أكد سامي أبو زهـري              وأشار العديد من قيادات حم    
الناطق اإلعالمي باسم حماس بأن الحملة األمريكية الصهيونية إلضعاف مـشاركة حركتـه فـي االنتخابـات                 
 التشريعية المقبلة متواصلة عبر توسيع نطاق االعتقاالت بين صفوف كوادرها وعناصرها في محافظات الضفة             

  .الغربية
لم يتوقف ولكنه يأخذ    (وأكد أبو زهري أن الضغط األمريكي والصهيوني لعرقلة مشاركة حماس في االنتخابات             

، معتبراً أن تغيير الخطاب اإلعالمي األمريكي بهذا الخصوص ال يعني تغيير الموقف من هـذه                )أشكاالً مختلفة 
  .ركةالمشاركة في ظل مواصلة الدعم لسياسات االحتالل ضد الح

يقف الصهاينة موقفاً معارضاً وبالغ التشدد إزاء مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلـة، إذ تـدرك                 
الدولة العبرية أن دخول حماس المؤسسة التشريعية، وفوزها بقدر وافر من المقاعد فيها، كفيل بمنحها الشرعية                

الواقع الفلسطيني، وصياغة خارطته الـسياسية علـى        السياسية التي تجهد هي في حرمانها إياها، وإعادة رسم          
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أسس جديدة، تُشكل فيها حماس شريكاً مهماً، والعباً مركزياً، وقوة مؤثرة ولربما مقررة في بعـض األحيـان                  
 اإلسرائيلية،  –إزاء قضايا الوضع الداخلي، فضالً عن إعادة خلط األوراق على الساحة التفاوضية، الفلسطينية              

يير قواعد اللعبة الدارجة بين الطرفين الصهيوني والفلسطيني حتى اليوم، مما ينذر الدولة العبريـة               وإمكانية تغ 
  .بإشكاليات مستقبلية كبرى ترغب في االبتعاد عنها وتجاوز مخاطرها مهما كانت الظروف
ينية، أن تبـادر إلـى   لذلك لم يكن مستهجناً مع قناعة الدولة العبرية المتزايدة بصعوبة عرقلة االنتخابات الفلسط   

سلسلة إجراءات تضمن تقليص هذه المخاطر إلى حدها األدنى، وتخفيف السلبيات الناجمة عنها، ومنها حملـة                
  .االعتقاالت التي تحدثنا عنها مع العلم أن من بين المعتقلين الكثير من مرشحي الحركة لالنتخابات التشريعية

والمبرمج لمواقف وسياسات حماس أمـام الجمهـور الفلـسطيني،          ومن بين اإلجراءات أيضاً التشويه المتعمد       
فكلها أدلة دامغة على الرغبة الصهيونية في إضعاف الحركـة، وإنهـاك            .. ومحاولة خلق فتنة فلسطينية داخلية    

ـ                   اً قواها قبيل االنتخابات، ضماناً لنتائج محدودة أو غير باهرة، ال تُشكل معها الحركة وزناً مقرراً أو ثقالً مخيف
  .تحت قبة البرلمان

 كـانون الثـاني ينـاير     25وتخطيط الدولة العبرية األكبر يتجه نحو االنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في            
بحسب تعبير وزير الخارجية الصهيوني سـيلفان       ) سيكون ضرباً من الجنون   (المقبل، ألن مشاركة حماس فيها      

جتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك منتـصف         ومنذ مشاركة أرييل شارون في ا     . شالوم أخيراً 
أيلول سبتمبر الماضي، لم تتوقف التصريحات الصهيونية على المستويات الوزارية والعسكرية واألمنية، التـي              
تشكك في ديمقراطية االنتخابات وشفافيتها في حال شاركت حماس فيها، واحتلـت هـذه المـسألة رأس سـلم                   

يونية وكانت بنداً ثابتاً على جدول أعمال شارون منذ لقائه جورج بوش منتصف أيلول سبتمبر               األولويات الصه 
  .الماضي، وحتى لقائه مع مساعد وزيرة الخارجية األمريكية ديفيد ولش في القدس المحتلة أخيراً

نية لمنـع   ولم تتوقف مساعي الدولة العبرية عند ذلك بل زادت في ضغوطها السياسية على الـسلطة الفلـسطي                
حماس من المشاركة في االنتخابات بهدف تأجيج الخالفات الداخلية بين الفلسطينيين، وتصوير السلطة كشريكة              

  .لها في مواجهة الحركة، األمر الذي يزيد االحتقان الداخلي بين الفلسطينيين
لمـشاركة فـي    ومن جهة أخرى، فإن الضغط السياسي والعسكري على حماس إلجبارها على االختيار بـين ا              

االنتخابات والعملية الديمقراطية أو االحتفاظ بالسالح وخيار المقاومة مع إدراكها استحالة ذلك، وهو ما يعنـي                
  .إبقاء الكرة في الملعب الفلسطيني في كل األحوال وإعفائها من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني

لعبرية ما حققته حماس مـن إنجـازات كبيـرة فـي            والحقيقة المهمة التي وضعت ناقوس الخطر أمام الدولة ا        
االنتخابات المحلية الفلسطينية، وهو األمر الذي هز صورة السلطة الفلسطينية أمام العالم، وأثر علـى التفـاؤل                 

  . بنجاح المشروع السياسي الذي تتبناه حركة فتح
ن ضمن مرشحي حمـاس النتخابـات       والنقطة األكثر إثارة هي أنه من المتوقع أن عدداً من المعتقلين سيكونو           

ويتمتع عدد من هؤالء بشعبية داخل الحركة وفـي الـشارع           . التشريعي سواء على مستوى القوائم أو الدوائر      
صحيح أن االنتخاب هو لحركة وأن البدائل متوفرة، لكـن الفروقـات            . الفلسطيني، وأمامهم فرص جيدة للفوز    

في أذهان الناس عن الشخص، ومن هنا كان مخطـط الدولـة            الشخصية تبقى هامة، وكذلك الفكرة المطبوعة       
العبرية باحتجاز عدد من أقطاب الحركة العتقادها أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف قائمة حماس، وسيقود إلى تدني                 
فرص الحركة في انتخابات الدوائر من حيث إن هذا النوع من االنتخاب يركز على الـشخص ولـيس علـى                    

  .القائمة
في االنتخابات القادمة يكمن في استشعار الدولـة العبريـة          ) إسرائيل(لذي ال يمكن إغفاله بدور      واألمر اآلخر ا  

لخطر هذه االنتخابات التي تشكّل بوابة استقرار النظام السياسي الفلسطيني ومـدخل ضـبط حالـة الفوضـى                  
هجيـة علـى تقـويض      والتسيب والفلتان التي يعاني منها الوضع الداخلي الفلسطيني، فبدأت تعمل بصورة من           

األولى تتمثل بتصعيد وتيرة التوتر داخل الـضفة سـعياً          : ولتحقيق ذلك اتّبعت الدولة العبرية وسيلتين     . إجرائها
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وراء انفجار الوضع األمني جراّء الفعل وردات الفعل بينها وبين المقاومة الفلسطينية، وصوالً إلـى اسـتحالة                 
ياالت وإغالق الطرق أمام استخدام الحـافالت الفلـسطينية الخاصـة           تشكّل االغت (تنظيم إجراء هذه االنتخابات     

أما الثانية فتتلخص بالحملة الصهيونية العلنية الهادفة إلى منع حركـة حمـاس مـن               ). جزءاً من هذه السياسة   
  .المشاركة في هذه االنتخابات

 فـي الـسنوات الخمـس       وتتخوف الدولة العبرية من التنامي المتزايد لحركة حماس التي استطاعت خصوصاً          
الماضية من تنمية رصيدها السياسي في المجتمع الفلسطيني، وفي مجال الصراع ضد الدولة العبرية، فـشكّلت                
واقعاً من ازدواجية السلطة، وإن من خارج النظام السياسي السائد، وتمكنت في بعض المراحل من وضع فيتو                 

  . ة الفلسطينية نفسهاعلى العملية السياسية الجارية وعلى توجهات السلط
في الساحة  ) الحزب القائد (وضمن هذا الواقع الجديد أصبحت حماس منافساً لحركة فتح، التي بقيت لفترة طويلة              

وشكل ذلك مرحلة جديدة في مسار النظام الفلسطيني، إذ لم تعد فتح تحتكر تقرير الشؤون الداخليـة          . الفلسطينية
  .المعارضة(وحماس ) السلطة(ائية فتح والخارجية، وباتت الساحة محكومة بثن

وهناك العديد من المؤشرات التي رصدها الكثيرون وليس فقط الدولة العبرية لصعود حمـاس أهمهـا انتهـاج      
الحركة المقاومة المسلحة في ظل المعطيات المجحفة عربياً ودولياً، بغض النظر عن التبعات الباهظـة التـي                 

 حماس لخطاب سياسي براغماتي ديني، وال شك في أن ذلك عزز من وضعها              وثانيها تبنّي . تتحملها جراء ذلك  
في إطار المجتمع الفلسطيني، الذي كان في قطاعاته المتدينة يفتقد لتيار إسالمي فاعل، ينتهج خـط المقاومـة                  

  . الوطنية
يـات  وثالث هذه المؤشرات إنشاء حماس شبكة واسعة من مؤسسات الخدمة المدنية ومـن خـالل هـذه الجمع           

  .والمؤسسات بات لها نفوذ جماهيري واسع في مختلف التجمعات الفلسطينية
 الصهيوني لتجاوز حركة حماس فـي االنتخابـات القادمـة إال أن             -األمريكي  : لكن، ورغم السعي المشترك   

 هاجساً يتـربص    -حتى وقت قريب  –الحركة كسبت نقطة جديدة في إطار جهودها لكسر هذا الطوق الذي كان             
تها السياسية، وذلك من خالل حسن تعاملها مع الموقف، وربما أن ذلك هو ما قاد إلى التراجع األمريكي                  بمسير

  .عن معارضة إشراك حماس في االنتخابات-وإن كان علناً–الراهن 
بالطبع قد يكون هناك خبايا في الثنايا ستتضح خالل الفترة المقبلة حول مطالب أمريكية غير معلنـة وموجهـة          

اً لتقليص مساحة مشاركة حماس في هذه االنتخابات، إال أن الحركة التي تجاوزت امتحانات أشد خالل                صهيوني
  ..سنوات عمرها الماضية قادرة على تجاوز كل هذه الضغوط

  1/12/2005فلسطين المسلمة 
  

  ضبط النفس بين حماس واسرائيل يعزز مطلب قمع الجهاد االسالمي .41
  ألوف بن 

هكذا كـان، وفـي قـصف المفاعـل         . ة في اسرائيل هي فترة مخصصة للتصعيد األمني       إن المعارك االنتخابي  
  .1996، وفي عملية عناقيد الغضب في لبنان عشية االنتخابات في عام 1981العراقي عشية انتخابات 

ومن غير الخروج في عمليات تظاهرية عسكرية، يميل المرشحون الي إظهار مواقف أمنيـة، تُعـد وصـفة                  
في الحملة االنتخابية الحالية أصبحت تُري عالمات كهذه في االيام األخيـرة،            . صناديق االقتراع منصورة في   

  .بالتهديدات المعلنة اليران
في الفترة االنتخابية ينبغي، اذن، إظهار الشك بقرارات المستوي السياسي والعسكري الرفيع علـي اسـتعمال                

النتخابية علي قرارات رد اسرائيل علي العملية االنتحاريـة         ومع كل ذلك، يصعب أن نجد آثار الحملة ا        . القوة
  .في نتانيا، التي أجازها أمس االول رئيس الحكومة، ارييل شارون، ووزير الدفاع شاؤول موفاز



 

 17

كانت المباحثة عند شارون قصيرة، وامتدت نحو ساعة فقط، لكن لم تكن فيها اصداء لمزاعم موفاز مـن أول                   
  . بالطريق السياسية الوسلومن أمس، أن كديما أخذت

ستصرف اسرائيل جهدها العسكري الي المس بالجهاد االسالمي، الـذي يقـود اآلن القتـال مـن المنـاطق،                   
وستصرف عنايتها الي محاربة اطالق صواريخ القسام من قطاع غزة وإرسال المخربين المنتحرين من شمالي               

يلي في حملة مركزة في مثلث جنين ـ نابلس ـ طولكرم   سيخرج الجيش االسرائ. الضفة الي المدن االسرائيلية
  .في الضفة، الذي يعد مركزا ارهابيا

التوجيه الذي أعطي للجيش االسرائيلي هو االمتناع عن مواجهة حماس، التي تحافظ اآلن علي ضبط الـنفس،                 
ن حماس ، قالت أمس     نحن ال نمس اآل   . في طريقها الي المشاركة في االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني        

  . االول مصادر سياسية وأمنية رفيعة
ضبط . تعارض اسرائيل مشاركة حماس في االنتخابات، لكنها في واقع األمر تقيم وقف اطالق نار هادئا معها               

النفس المتــــبادل بين حماس واســــرائيل يفترض ايضا أن يعزز المطلب االسرائيلي الي الـسلطة              
ليست لديهم حجج أال يمسوا بالجهاد، قالوا في جهـاز          . عمل عمال يضاد الجهاد االسالمي    الفلســـطينية أن ت  

  .األمن، هذه منظمة ارهابية، ال تحاول حتي أن تتنكر بزي حزب سياسي مثل حماس
حث شارون وموفاز الواليات المتحدة، واالتحاد االوروبي ومصر، لتستعمل تأثيرها في رئيس السلطة، محمود              

. إن جهدا دبلوماسيا كهذا يشير الي أن اسرائيل تحذر قطـع الـسبل            . تطلب اليه أن يعمل ضد الجهاد     عباس، ول 
ليس هذا وقت المس بأبو مازن أو       . السلطة الفلسطينية تواجه انتخابات تحظي بتأييد كبير من واشنطن واوروبا         

االغالق العام للمنـاطق، سـيبقي      هذا هو السبب ايضا أنه بالرغم من        . اتخاذ اجراءات تبدو مثل خلخلة سلطته     
ضغطت الواليات المتحدة علي اسرائيل ضغطا كبيرا، لئال تغلق المعبر          . معبر البضائع في كارني مفتوحا ايضا     

الحيوي لالقتصاد في قطاع غزة، وطلبت اليها أن يتم اغالق المعابر في المستقبل ردا علي تهديد عيني فقط ال                   
  .ردا عاما علي عملية تفجيرية

ي اليوم الذي سبق العملية التفجيرية انحصر الجهد السياسي في حل المشكالت التي بقيت في معبر رفح، وفي                  ف
الخطوات القادمة من اتفاق المعابر ، مثل تطوير معبر كارني واستعمال القوافل من قطاع غزة الـي الـضفة                   

ث مع الطـرفين، وكـان االنطبـاع أن         أجري سفير الواليات المتحدة في اسرائيل، ديك جونز، أحادي        . الغربية
األمور تتحرك ـ وأنه سيوجد رد تقني معقول علي نقل المعلومات عن الداخلين فـي رفـح السـرائيل، وأن     

  .يبدو أن االغالق في معبر ايريز سيزول سريعا، لتهدئة الجماعة الدولية. القضايا االخري ايضا ستُحل
   6/12/2005) هآرتس (

  7/12/2005القدس العربي 
  

  حماس بين االعتقاالت واالنتخابات .42
  نزار رمضان

يبدو أن يوفال ديسكين، رئيس الشاباك، يتخبط، ولقد تجلى ذلك واضحاً في حملة االعتقـاالت األخيـرة التـي                   
بقرار من شارون، والتي طالت المئات من قيادات ونشطاء حركة حمـاس فـي              ) ديسكين(أشرف على تنفيذها    

حملة سياسية وليست أمنية؛ فقد طمست القلوب والعقول في المؤسسة اإلسرائيلية التـي             الضفة الغربية، وألنها    
إضافة إلى قيادات اجتماعية وميدانية كثيـرة، يبـدو فـي           ) معتدلة جداً (اختارت لهذه الحملة قيادات حمساوية      

  .غالبيتها أنه ال عالقة لها بأعمال المقاومة والمواجهة المسلحة
ف بالدرجة األولى تقويض حماس، ومنع مشاركتها في االنتخابات التـشريعية خاصـة             عنوان الحملة كان يهد   

  .وأنها طالت مرشحين لالنتخابات التشريعية والبلدية القادمة، وأعضاء في لجان الميدان االنتخابية
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تعطيـل  لقد بدا التخبط الداخلي اإلسرائيلي واضحاً من خالل هذه الحملة التي كانت تهدف في الدرجة األولـى                  
زيادة تنامي حماس جماهيرياً، لكن الحملة بمضمونها وجوهرها خدمت وستخدم حماس، خاصة وأن كل ممنوع               

) دانـي روبنـشتاين   (إسرائيلي مرغوب لدى الفلسطينيين، لذلك أدرك هذه الحقيقة المحلل السياسي اإلسرائيلي            
في الثالث من   ) هآرتس(رت في صحيفة    المتخصص في الشؤون الفلسطينية، حيث أشار لذلك في مقالته التي نش          

قدمت خدمة لحماس من خالل حملة االعتقاالت التي قامت         ) إسرائيل(تشرين األول أكتوبر لهذا العام مؤكداً أن        
بها والتي انعكست سلباً على أبو مازن وحركة فتح في الوقت الذي دفعت فيه الجماهير للتعاطف مع المعتقلـين    

  .نهم إذا ما نزلوا إلى االنتخابات التشريعيةمن حماس وخاصة المرشحين م
 درست هذه الحالة ويبدو أنها سـتتكيف        -كباقي التنظيمات التي تعمل على الساحة الفلسطينية      -حماس بدورها   

معها، خاصة وأنها ال زالت مصممة نحو الدفع بثقل لخوض االنتخابات التشريعية القادمة، في ظل االحتجاجات                
مياً وسياسياً مع اإلشارة والتوضيح لجماهيرها بأن هدف هذه االعتقاالت هـو تقويـضها              على االعتقاالت إعال  

بعض الـشركاء فـي الحملـة       (وإبعادها عن الساحة السياسية، ال بل كان واضحاً في خطاب حماس أن هناك              
 المتنفـذة   ويقصدون بذلك بعض الرؤوس   ) والذين ساهموا مع اإلسرائيليين عاطفياً أو لوجستياً في تغييب حماس         

  .في السلطة
ورغم كل اإلجراءات والتطورات فقد أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في مقابلتـه مـع قنـاة                   
الجزيرة أن حركته ستخوض االنتخابات بثقل وستبذل كل الجهود من أجل تحقيق نتائج متقدمة علـى األرض،                 

 الحملة الدولية التي تتصدرها كوندوليزا رايس وزيـرة  رغم كل المعوقات األمنية والسياسية اإلسرائيلية، ورغم  
  .الخارجية األمريكية

تهدف لشطب معادلة حماس السياسية، إضافة إلى شطب معادلة المقاومة          ) رايس(لقد أدركت حماس إن سياسة      
كل والحضور الجماهيري، لكن معطيات حماس وتصريحات قادتها وأدبياتها تشير إلى أنها ماضية غير مبالية ل              

ما يرسم لها، فكما رفضت سحب سالحها فها هي اليوم ترفض سياسة إبعادها عن المـشاركة الـسياسية فـي                    
  .االنتخابات القادمة

ولهذا يبدو واضحاً من خالل العديد من التصريحات الداخلية لقادة الحركة وخاصـة المعتقلـين مـنهم بأنهـا                   
وزها سواء كانوا خارج المعتقالت أم داخلهـا، فهـي          ستخوض االنتخابات بثقل وسترشح قوائم من قادتها ورم       

مصممة على الحضور مهما كانت النتائج حيث بدأت الحركة في لملمة صفوفها وإعادة لجان العمل في إطـار                  
لجان مزدوجة تعمل من داخل السجن وخارجه إلدارة معركة االنتخابات، كما أفاد بذلك قيادات الحركة داخـل                 

  .السجون
تخابية القادمة هي معركة حضور بالنسبة لحماس ولذلك فهي معركة هامة، وليس بالـضرورة أن  والمعركة االن 

فهي % 25أو في أسوأ االحتماالت على      % 30يؤثر على الحركة حجم النتائج التي ستحققها، فإن حصلت على           
دايـة ومـسافة    بذلك تعتبر منتصرة، في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها الحركة، وهذه هي مقدمـة الب               

األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة، هذه الخطوة التي ستدفع بالحركة ألن تكون صاحبة موقـف وقـرار سياسـي                   
فلسطيني مؤثر داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، خاصة وأنها الحركة الوحيدة في الشارع الفلسطيني التـي               

خط السياسي والخـط العـسكري، ولهـذا        تصمم على أن يبقى قرارها ومواقفها تسير في خطين متوازيين، ال          
  .رفضت الحركة كل الدعوات الداعية إلى نزع سالح المقاومة

إن جزءاً من الشارع اإلسرائيلي يدرك خطورة الخطوات اإلسرائيلية في منع حمـاس مـن المـشاركة فـي                   
لتأكيد على أنها أكبـر     االنتخابات التشريعية والتي ستبوء بالفشل، ال بل ستمنح حماس الكثير من الثقة بنفسها ل             

من المخطط المرسوم، وقد أشار يعقوب بيري في مذكراته أن حركة حماس بارعة في إعادة نفـسها وتـشكيل         
  .خالياها عقب كل مالحقة وضربة في صفوفها
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ومن هنا فإن مشروع ديسكين االعتقالي أشبه بمشروع آفي ديختر الذي أشرف على اغتيال قادة حماس، ودفع                 
قيادات جديدة، والعمل على عودة ناجحة إلى الميدان، وكذا الحال مع كارني الذي أشرف علـى                بحماس لخلق   

إبعاد قادة حركة حماس إلى مرج الزهور واغتيال المهندس يحيى عياش قبل نهاية خدمتـه لتغطيـة عورتـه                   
جراءها العديد  ) إسرائيل(األمنية، هذه السياسة التي خلفت نتائج وخيمة على الشارع اإلسرائيلي حيث حصدت             

، إضافة إلى االنتحار السياسي الذي دفع ثمنه حزب العمل بقيادة           1996من عمليات الثأر باغتيال المهندس عام       
  .شمعون بيريز

اإلسـرائيلي  ) الشاباك(إن حملة االعتقاالت السياسية في صفوف حماس والتي خطط لها شارون ونفذها جهاز              
في صفوف حماس، وقد تنسف التهدئة من جذورها وتعكـر صـفو العالقـة              ستدفع باتجاه تنمية تيار المقاومة      

الحوارية ما بين حماس والسلطة، وهذا بدوره سينعكس على الواقع الفلسطيني العام، وقد كان ذلك واضحاً في                 
  .تصريحات مشعل األخيرة وخاصة تجاه التهدئة والعالقة مع أبو مازن

ذي تمخض عنه ميثاق شرف ورفض سحب سالح المقاومة دليـل علـى             إن لقاء الكتائب العسكرية الثمانية وال     
تنامي التوجه العام نحو سياسية المقاومة، أضف إلى ذلك أن رفض حماس التوقيع على ميثاق الشرف المتعلق                 
بإبعاد السالح عن الساحات العامة وصناديق االنتخابات، والذي أشرفت عليه لجنة المتابعة العليا واحتجت عليه               

 دليل آخر على الضغط على الحركة ومحاولة إبعادها عن الساحة السياسية سـيخرجها عـن طوعهـا                  حماس
ولهذا يرى المراقبون أن     .ويجعلها تحافظ على مكنوناتها الداخلية سواء كانت عسكرية أم سياسية أم جماهيرية           

 أمام الساسة األمريكيين،    ثمة تغيراً طفيفاً في خطاب أبو مازن السياسي تجاه حماس خاصة خطابه في واشنطن             
إذ أكد على حق حماس في المشاركة السياسية، وهذا يعتبر تغيراً جديداً في األطروحات الفلـسطينية الرسـمية                  
العلنية رغم الدفع األمريكي الصارخ لمنع حماس من المشاركة، فهل يعني ذلك أن أبـو مـازن سـيلجأ إلـى                     

  ماء وجهه أمام الجماهير الفلسطينية قبل االنتخابات؟المطالبة باإلفراج عن معتقلي حماس لتبييض 
  1/12/2005فلسطين المسلمة 

  
  التقرير األوروبي وتناقص احتماالت قيام الدولة الفلسطينية .43

  مفيد عواد
عن ادانة  , ليس عيبا أن نعترف أن اسرائيل نجحت في أغلب المناسبات في أن تحول أنظار الرأي العام العالمي                

بما تعودت  ,  أو شهادة دولية تكشف حقيقة ممارساتها في األراضي المحتلة وتفضح مناوراتها           ,صارخة تنتظرها 
  .برعت خاللها في لي الحقائق لمصلحة مشروعها االحتاللي التوسعي, عليه طوال عقود من الزمن

طير أعـده   ولعل آخر هذه النجاحات هو ما قامت اسرائيل خالله من تحويل األنظار محليا ودوليا عن تقرير خ                
االتحاد األوروبي عن حقيقة ما يفعله االحتالل العسكري اإلسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة بشكل يتنـاقض                
تماما مع تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين الذين يعلنون أن اسرائيل متمسكة بخارطة الطريق والوصول الى              

  .سطينتسوية سياسية في المنطقة تؤدي الى قيام دولتين في فل
التقرير األوروبي تم اعداده في القنصلية البريطانية في القدس الشرقية أثناء رئاسة بريطانيا لالتحاد األوروبـي          
وخرج التقرير بنتيجة مفادها أن ما يفعله االحتالل في القدس الشرقية يناقض تماما احتماالت التسوية المستقبلية                

  .للصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
وذلك في معرض المباهـاة مـن       " كأن لم يكن  "ض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تحدثت عن التقرير ووصفته         بع

طرفها بأن التقرير جاء في توقيت خاطئ ما أعطى الخارجية اإلسرائيلية الفرصة في اقناع مقدمي التقرير عدم                 
ألن أي حديث عـن     ..  معبر رفح  ايالئه األهمية الالزمة في وقت يشارك فيه االتحاد األوروبي في مفاوضات          

  .التقرير سيؤثر سلبا على هذه المفاوضات التي قد يجري تأجيلها الى موعد آخر من الصعب تحديده مجددا
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غير قادرة  , ولكن رغم نجاح الخارجية اإلسرائيلية المؤقت في إخفاء التقرير األوروبي إال أنها في الوقت نفسه              
ويتم فرض وقائع خطيرة مـن      , س الشرقية ألن امورا خطيرة تحدث     على صرف األنظار عن الجوهر في القد      

ال ينفع ازاءهـا أي كـالم لفظـي وأي          , جانب االحتالل ستؤثر على طبيعة الصراع في فلسطين بل والمنطقة         
تصريح من مسؤولين اسرائيليين حول ضرورة التمسك بخارطة الطريق أو حتى هذا النوع من التـصريحات                

  ..!!لفظي فارغ حول تأييدهم اللفظي والمستهلك للدولة الفلسطينيةالتي تشكل مجرد دعم 
حيث أكد أن الممارسات اإلسرائيلية التي تكشفت       , التقرير األوروبي وضع يده على مركز األلم ولم يلف حوله         

 لن تؤدي الى أي امكانية للتوصل الى حل لمشكلة القدس التي ال يمكن ألي فلسطيني              , مؤخرا في القدس وحولها   
  .الموافقة على ما تقوم به سلطات االحتالل فيها وحولها

لقد أبدع التقرير في وصف الممارسات واالنتهاكات والمعوقات التي تقوم بها اسرائيل في المدينة لتهويدها بدءا                
واقامة المـستوطنات اليهوديـة     , من القوانين االستثنائية العنصرية الموجهة ضد المواطنين مرورا بهدم بيوتهم         

وتكثيفها على حساب اراضيهم وممتلكاتهم ووصوال الى الجدر العنصرية ومنعهم من التواصل مـع محـيطهم                
  .االجتماعي خارج المدينة

إن االحتالل حـول القـدس الـشرقية        "قال  .. الباحث ميرون بنفستي أحد الذين اطلعوا على التقرير األوروبي        
م به االحتالل يهدد بصورة حقيقية امكانية التوصـل الـى           وإن ما يقو  , وسكانها الى واقع مترد ومجتمع ممزق     

تحـت  , بل أن ما يجري في القدس موجه اساسا لسد الطريق على كل احتمالية لتسوية سياسـية               , حلول سلمية 
بـات  , فإن وهم تواصل فك االرتباط بعد غزة      , وبعد ".غطاء تحرك اسرائيلي مراوغ بالتمسك بخارطة الطريق      

بما يسمح ببلورة نظام احتاللي     , خدامه كدرع المتصاص كل انتقاد للممارسات االحتاللية      من الواضح تماما است   
قائم على القمع والسيطرة واالبتعاد شيئا فشيئا عن امكانية قيام دولة فلسطينية موعودة ما يتطلب تدخال خارجيا                 

,  دولتين يهودية وفلسطينية   فاعال وضاغطا في ظل هذا الذي يجري جهارا نهارا وهو تناقص االحتماالت إلقامة            
  .حسبما ورد في البند التاسع والعشرين من التقرير األوروبي

  7/12/2005الوطن العمانية 
  

  واشنطن تخشى عودة سوريا إلى لعبة المقاومة: الشعيبي. د .44
كيف ترى واقع العالقة اآلن بين الواليات المتحدة األمريكية وسوريا، بمعنى مـا الـذي               : غياث ناصر /دمشق
  تريده؟

تغيرت نظرة دول العالم، وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية، إلى مفهوم المقاومة لتصبح إرهاباً حسب               • 
لذلك فالواليات  . المفهوم الجديد للواليات المتحدة والذي هو بعيد كل البعد عن أي منطق أخالقي في هذا األمر               

 مع مشروع التغيير في هذا النظام العالمي، هذه اللغة قـد ال             المتحدة األمريكية تريد من سوريا اليوم أن تندمج       
تكون مقبولة من زاوية أخالقية ولكن من زاوية ميزان القوى هي تفرض نفسها، بدليل أن الفرنـسيين أنفـسهم                

أنتجـت مفهـوم   ) فرنـسا (أخذوا يرضخون بشكل أو بآخر للمفهوم األمريكي، بمعنى آخر لدينا دولة عظمـى        
 اآلن تندرج جدياً في المشروع األمريكي في إطار ما يسمى بالواقعية السياسية أو االنحناء أمـام                 المقاومة بدأت 
والمطلوب اآلن من سوريا حسب األجندة األمريكية أن ترتبط بهذا المفهوم؛ مفهوم إلغاء المقاومة              . ميزان القوى 

تسكت عن مسألة توطين الفلسطينيين، وأن      واعتباره إرهاباً، وأن تلغي دعمها للفلسطينيين وتدعم أو على األقل           
تساعد وتساهم في إزالة سالح حزب اهللا، وفي الدرجة األخيرة أن تطرد مفهوم المقاومة من رأسها إن كانـت                   

مفهـوم  ) اإلرهاب(تفكر به في الشأن العراقي، إذاً جميع المطلوب من سوريا مرتبط بمفهوم المقاومة وبالتالي               
ه أن األمريكيين على قناعة أن السوريين اآلن يرفضون بكل المقاييس هـذه اللغـة،               ومما ال شك في   . المقاومة

ولكنهم يعتبرون هذا عدم فهم لميزان القوى الدولي وعدم فهم اآلليات، وأيضاً عدم االستجابة لمتطلبات العـالم                 



 

 21

، فإنه يوجد أيضاً    )2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول        (بعد سقوط بغداد، ألن هناك عالماً يسمى        
  . األمريكي-لألمريكيين عالم بعد سقوط بغداد، بالنسبة لمسألة الشرق األوسط هذا هو محور الخالف السوري 

  على صعيد الملف العراقي تحديداً، ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا مع أنها قدمت ما تستطيع؟-
سؤولين األمريكيين ودارت بيننا حوارات كثيرة      جاء إلى مكتبي عدد كبير من الم      : أقول لك بمنتهى الصراحة   • 

بعضها كانت مجدية ورصينة، وفي آخر حوار دار بيني وبين أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قال لي                  
أدرك أن سوريا تعاونت بأقصى ما لديها في الملف العراقي، ولكننا نطالبها بالمزيـد لعـدة                : (بالحرف الواحد 

 بالعودة إلى المقاومة في العراق وال حتى بدعمها، وكي تشعر دائمـاً بأنهـا مـضطرة                 كي ال تفكر ال   : أسباب
وبالتالي الموضـوع العراقـي بالنـسبة للـسياسة         ). لالستجابة في موضوع عدم السماح للمقاومة في العراق       

قاومـة فـي    األمريكية هو مجرد أداة خارجية الستخدامها من أجل دفع السوريين إلى االبتعاد عن مـساندة الم               
  .العراق وفلسطين

  يفهم من كالمك وكأن األجندة األمريكية عبارة عن أجندة إسرائيلية؟ -
ال بد من إيضاح بعض ما قلته، أنا أقول بأن هذه أجندة أمريكية قوالً واحداً تتقاطع مع مصالح إسرائيلية نعم،                    • 

األمريكيون . ي نتيجة لإلمالءات اإلسرائيلية   لكني لست مع النظرية السياسية التي تقول إن األجندة األمريكية ه          
فيل واإلسرائيليون ضفدع وقد يدلل الفيل الضفدع أحياناً، أو قد يمارس الفيل أحياناً شكالً من أشـكال التعامـل                   
الخاص مع الضفدع ويسعى لمصالحها، هذا صحيح نعم، ولكن مصالح الفيل هي أهـم بكثيـر مـن مـصالح                    

، )إسـرائيل (تقاطعاً حالياً يجمع بين حاجات الواليات المتحدة األمريكية وحاجات          الضفدع، وباعتقادي أن هناك     
  ) ..إسرائيل( من حاجات -عملياً–حاجات الواليات المتحدة األمريكية هي أهم 

هناك حقيقة تقاطع المصالح بين الطرفين، واآلن يجب علينا أن نفكر في التحول من نظام عالمي إلـى نظـام                    
تالي علينا أن نفكر بعقلية مختلفة، بمعنى آخر نحن أمام تحول دولي جديـد يجـري حاليـاً،                  عالمي آخر، وبال  

شخصياً أفضل أن أتعاون مع الموضوع بهدوء أكثر وبعقالنية أكثر، ال يجب أن تدفع دولة صـغيرة كـسوريا                   
 أيلول سـبتمبر    11ث  ثمن التحول العالمي وصراع القوى العالمية أو توافُق القوى العالمية الذي حدث بعد أحدا             

وبعد سقوط بغداد، ونحن على قناعة بأن الموضوع يمكن أن يتم التعامل فيه بصورة أفضل من هـذه إذا مـا                     
ُأدِرك بأن هنالك تحوالً عالمياً نحو مرحلة انتقالية، أنا أركز على مسألة مرحلة انتقالية بين هذين النظامين، في                  

 فيها الدول الصغيرة، وأتمنى أن تكون هناك حكمة في التعامل مـع القـضايا               الناحية االنتقالية غالباً يدفع الثمن    
  ..التاريخية

ضمن هذه الرؤية إلى أي مدى ممكن أن تصل الواليات المتحدة األمريكية السيما وقد سمعنا عن تحضيرات                 -
ة أمريكية إلـى    عسكرية بشكل أو بآخر رغم ما نفاه وزير الدفاع األمريكي، كما سمعنا عن نقل معدات عسكري               

  األردن، هل تتوقع ضربة عسكرية؟
نعم، أنا أتوقع كل شيء فعلياً، سأكون صريحاً معك، األمريكيون اليوم سيستخدمون كل ما لديهم من وسـائل                  • 

األمريكيـون ال يريـدون اليـوم       .  أن العالم قد تغير    -كما يقولون هم  –لجعل النظام في سوريا يفهم على األقل        
نصياع لمشروعهم، وبالتالي سوف يدفع السوريون الثمن في حال قرروا أن يقاوموا بمعنـى              منطقة فيها عدم ا   

  ..من المعاني، أنا شخصياً أعتقد أن األمريكيين مستعدون لكل عمل
  ما هي السيناريوهات المتوقعة في هذه الحالة؟-
لمتحـدة األمريكيـة بتوجيـه      السيناريوهات مفتوحة بكل صراحة، أحد هذه السيناريوهات أن تقوم الواليات ا          • 

هم يعتقدون أن هذا سيجبر النظام إما أن يغير نفسه وهذا يعني أنـه قـد     . ضربات إلى البنى التحتية في سوريا     
تغير وإما أن الناس سوف تغيره وهو جزء من مفهوم األثر البعيد أو اإليجابي وفقاً للتصورات، هذا سـيناريو                   

  . من السيناريوهات
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و العزل االقتصادي والسياسي والمالي مع توجيه بعض الضربات الخفيفة هنا وهناك، هذا الذي              ه: سيناريو ثانٍ 
  .يجعل النظام في سوريا يتعرض لضغط شعبي

  برأيك كيف يمكن أن تلعب مسألة اللجنة الدولية وميليس ضمن هذا اإلطار أو هذه الرؤية األمريكية؟-
ن ليس ذا قيمة، ميليس مسيس ويريد أن يقوم بدور دفع سـوريا   تقرير ميليس مسيس، وهذا الحديث أصبح اآل      • 

باتجاه الهاوية، طبيعة التقارير التي كانت تقدم منذ االنفجار هي تقارير سياسية، وهذا يعني بأننا أمام وضـع ال                   
وقـد  يمكن لنا أن نعتبره عادياً، اآلن هم يدفعون السوريين إلى مجلس األمن، قد تمر القضية بشكل أو بـآخر                    

يوجد حل ولكن سيأتون بعد قليل بموضوع آخر، سأقول لك بمنتهى الصراحة ما لم تستجب سوريا للمتطلبـات                  
األمريكة فإن ميليس سيقوم دائماً بما يشعر النظام السوري بأنه ليس هناك من حل إال المواجهة، إنهم يـدفعون                   

ية في التعامل مع هذا األمر ألنه من المطلوب         في هذا االتجاه بشكل جدي لذلك يجب علينا أن نكون أكثر عقالن           
بالنسبة لهم دفع األمور إلى التأزيم، ربما تمر المسألة بشكل أفضل مما كانت، أو مما نحن نتوقعه، لكـن اآلن                    

  .المطلوب شيء آخر وهو إدراك المخاطر المترتبة على ما يجري حالياً
  ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا كحد أقصى؟ -
صياً بأن من هو في موقع القرار ال يستطيع اليوم أن يقبل وجهات نظر تأتي من الصحافة خـارج                   أشعر شخ • 

إطار مجموعات قيادة المعلومات، بمعنى لدينا مشكلة حقيقية يجب أن نعترف بها وهي أن النظام السياسي فـي                  
مل مع وجهات النظر المختلفة     سوريا اليوم في حالة مواجهة، وفي حاالت المواجهة تقل القدرة عملياً على التعا            

 يجب أن نعترف به في حاالت الحرب أو         - مأزقاً حقيقياً  -التي تشكل أحياناً بطبيعة القرارات التي تتخذ لذلك       -
قبيل الحرب أو في أزمة أشبه بالحرب، يبدو فعلياً أي وجهات نظر أخرى ستكون بمثابة تشويش على قرار أو                   

  .بر أن هذه المعطيات ال تجدد اآلخرينموضوع ما، ولديه تصور معطيات ويعت
على صعيد العالقة األمريكية مع المعارضة السورية، إلى أي مدى يمكن أن تكون مؤثرة، وهـل يمكـن أن                   -

  تخلق جانباً إيجابياً؟
صعب، أعرف أن األمريكيين يدركون أن هؤالء الناس ليس لهم وجود حقيقي في الساحة السورية، وبالتالي                • 

ملون معهم بشكل جدي، بل إنهم أحياناً يضيعون الفرص ويحاولون أن يقنعوننـا بـأنهم يـضيعون                 فهم ال يتعا  
الفرص حول المسألة الداخلية، ولكن الحقيقة أن المسألة الداخلية ال تهم األمريكيين إال إذا وصلوا إلى مرحلـة                  

وإذا عدنا إلى كل ما يكْتَب حاليـاً        الالعودة مع سوريا، وبالتالي أنا لست على قناعة بأنهم يفكرون بالمعارضة،            
في الواليات المتحدة األمريكية ال نجد أحداً يقول بأننا نريد تغيير النظام، يريدون من النظام أن يتغير وأنا أقول                   
لك بأنهم يفهمون بأنه إذا النظام غير نفسه سيتغير بمعنى سيغير العقد االجتماعي الذي قام بينه وبـين النـاس،                    

  .فهمونها جيداً ويريدون لذلك أن يكون مضموناًهذه نقطة ي
  1/12/2005فلسطين المسلمة 

  
  المشكلة اننا مطالبون بمهمات اصالح لما بعد الصراع  :القدوة .45

قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور ناصر القدوة انه ال يوجـد شـيء              :  راغدة درغام  -نيويورك  
ما لم تتغير االوضاع الفلسطينية عموماً ويجـري تنظـيم          )  الفلسطينية من فصائل المقاومة  (اسمه نزع السالح    

واشار الى صعوبة بناء المؤسـسات الديموقراطيـة        . السالح خصوصاً في المناطق التي تنسحب منها اسرائيل       
وفـي مـا يتعلـق      . واصالح االجهزة االمنية في ظل االحتالل االسرائيلي بعد ان دمرت اسرائيل قوات االمن            

وخوضها االنتخابات التشريعية المقبلة أقر القدوة بوجود مشكالت في االعداد لالنتخابات وعبـر             » فتح«بحركة  
وعن موضوع ترشيح اسرى    . عن ضرورة عقد مؤتمر للحركة وفتح الباب امام الجيل الجديد فيها ليلعب دوره            

ان هذا االمر ال يخضع السرائيل      مثل مروان البرغوثي انفسهم لالنتخابات وهل تسمح اسرائيل بذلك قال القدوة            
  .»من السجن مسألة اخرى) البرغوثي(لكن خروجه «
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وفي ما يتصل بالتطورات السياسية والحزبية في اسرائيل رأى وزير الشؤون الخارجية الفلـسطيني ان التيـار           
ـ             «اليميني العام في اسرائيل      رائيل وكيفيـة   لم يعد لديه اجوبة عن كيفية حل المشاكل الحقيقية التي تواجـه اس

  . »التوصل الى تسوية مع الجانب الفلسطيني
  7/12/2005الحياة 

  
  
  
  
  

 كاريكاتير .46
  

  
7/12/2005البيان اإلماراتية   

 


