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  قيادة الجهاد السياسية في غزة تتبّرأ من عملية نتانيا .1
يادة السياسية في حركة الجهاد في غزة بنفسها عـن عمليـة    القتنأ: رام اهللا ـ أحمد رمضان والوكاالت من 

وقـال خالـد     .نتانيا، وسط اشارات إلى ان االوامر تصدر للوحدات العسكرية من خارج االراضي الفلسطينية            
ـ        الحركة لم تستشر وال علم لها ب      ال ان القيادة السياسية في      ,البطش  الخـروق   ىعمليـة التـي جـاءت ردا عل

  .ئيليةواالعتداءات االسرا
  9/12/2005المستقبل اللبنانية 

  
   لبحث االنتخابات والتدهورن امريكي وروسي يمبعوثعباس يلتقي  .2

يلتقي غداً محمود عباس مع مساعد وزيرة الخارجيـة االمريكـي الـذي             : ردينة فارس غزة  , عبدالقادر فارس 
 ال سيما في مدينة القدس وازالة       ويناقش الجانبان الترتيبات الخاصة باالنتخابات    , وصل امس والمبعوث الروسي   

 محادثات  بعوثانومن المقرر ان يجري الم    , العقبات االسرائيلية امام حركة المرشحين والناخبين ومنع اي تدخل        
  .مع الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي تستهدف وقف التدهور األمني وسبل تنفيذ االتفاقات بين الطرفين

  9/12/2005عكاظ 
  

   لمرشحي فتحالنهائيةمة عباس يعلن القائ .3
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة امس ان اللجنة العليا الختيار مرشحي فتح بدأت :  رام اهللا ـ من وليد عوض

باختيار االسماء والشخصيات الفلسطينية التي ستمثل الحركة في االنتخابات المرتقبة، وذلك في ظل مواصلة 
واوضحت أن عباس سيعلن االربعاء القادم القائمة النهائية  .كةمحمود عباس بحث هذه االسماء مع قيادات الحر

من شأن االعالن في اليوم االخير من حق الترشيح ان يقطع الطريق علي عناصر في حيث  .نمرشحيلل
قائمة ستضم شخصيات اكاديمية واجتماعية وسياسية الواكدت ان  .تقديم طلبات ترشيح كمستقلينتنوي الحركة 

 . بعض الذين تأكد فوزهم في االنتخابات التمهيديةىشارع الفلسطيني اضافة التحظي باحترام ال
  9/12/2005القدس العربي 
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  لخوض انتخابات التشريعييترأس قائمة مستقلين فياض  .4

ـ رام اهللا - حامد جاد   أعلنت حنان عشراوي امس أنها ستخوض االنتخابات التشريعية ضمن الئحة : د ب أ 
وأوضحت انه سيتم االعالن عـن أسـماء بقيـة           .لشخصيات المستقلة برئاسة سالم فياض    واحدة مع عدد من ا    
وذكرت مصادر فلسطينية أن ياسر عبد ربه إضافة إلى عبد القادر الحسيني سيكونان في               .المرشحين خالل ايام  

  .عداد الالئحة
  9/12/2005الغد األردنية 

  
  مقرات امنية فلسطينية في رفحيهاجمونمسلحون  .5

وضحت مصادر امنية فلسطينية أن مجهولين قاموا بمهاجمة مقرات للشرطة واألمن  أ:اهللا من وليد عوضرام 
 من جانبها ةحذرت الداخلية الفلسطيني في وقت .واكدت ان الهجوم اسفر عن إصابة شرطي .الوقائي وسط رفح

  .من مغبة تجاوز القانون واالعتداء علي األجهزة األمنية
  9/12/2005القدس العربي 

  
   يبحث استحداث منصب نائب رئيس الفلسطينيالتشريعي .6

يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة االحد المقبل يبحث خاللها عـدة تعـديالت علـى                :كتب حسام عزالدين  
على ان ينتخب رئـيس     تنص   التيو, القانون األساسي، ومنها ما يتعلق باستحداث منصب نائب رئيس السلطة         

بنفس الوقت وبذات الشروط واالجراءات وبقائمـة واحـدة           حراً ومباشراً من قبل الشعب     السلطة ونائبه انتخاباً  
  .وببطاقة اقتراع واحدة

  9/12/2005األيام الفلسطينية 
  

   تغتال نشطاء والمقاومة ترداسرائيل .7
اثنـان  , قال مصدر امني وطبي فلسطيني ان ثالثة فلسطينيين استشهدوا أمس على األقـل  :غزة ـ والوكاالت 

كمـا  .  فيما جرح ثالثة آخرون في قصف إسرائيلي على بيت الهيا شمال غزة            , من كتائب شهداء األقصى    منهم
ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش اإلسرائيلي أطلق أكثر من خمسين قذيفة من المدفعية الثقيلـة علـى                  

اء زعمت أنهم كانوا يتدربون      صواريخ على نشط   3وكانت طائرة إسرائيلية أطلقت     . مناطق مختلفة في القطاع   
وأكدت ناطقة   .على إطالق قذائف صاروخية في منطقة مكشوفة في خانيونس الجنوبية، لكنهم لم يصابوا بسوء             

باسم الجيش اإلسرائيلي وقوع الغارة التي قالت إنها كانت تستهدف حقوال يستخدمها الناشطون كنقطة إلطـالق                
ت أعلنت ألوية الناصر صـالح الـدين وكتائـب أبـو الـريش              وبعد ساعا . هجمات صاروخية على إسرائيل   

 بيـان مـشترك للمجمـوعتين ان ال         أكدو . مسؤوليتهما المشتركة عن قصف مدينة بلدة سديروت بصاروخين       
  .حديث عن التهدئة في ظل استمرار إسرائيل باستهداف قادة الفصائل

  9/12/2005البيان  
  

 اد وحماستشن حملة إعتقاالت في صفوف الجهاسرائيل  .8
اعلنت متحدثة عسكرية اسرائيلية ان الجيش اعتقل فجر امس اكثر من عشرين فلسطينيا : قلنديا ـ اف ب

اعتقل اربعة من ناشطي حركة الجهاد االسالمي غرب  كما . حماس في الضفة الغربيةىمعظمهم ينتمون ال
 .جنين
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  9/12/2005القدس العربي  
  

  شخصا من عناصر الحركة  69السلطة اعتقلت :  الجهادفيمسؤول  .9
 مسؤول رفيع المستوى في حركة الجهاد       هأعلنما  :  د ب أ   نقال عن رام اهللا    من   9/12/2005الدستور    نشرت  

 عنـصرا مـن     69في الضفة الغربية مساء أمس أن أجهزة االمن الفلسطينية اعتقلت منذ عملية نتانيا حـوالي                
وقال إن ما تقوم به السلطة يقود إلى فتنة وحرب أهليـة             .أعضاء الحركة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية       

نحن إلى االن ال نريد الرد او افتعال أي شيء الننا نتطلع إلى أمر اكبر من ذلـك                  : وأضاف. بين أفراد الشعب  
السالح إلى  عدم إلقاء    ومؤكدا  ,  استمرار المقاومة حتى تحقيق الثوابت الفلسطينية      اكدمؤ. وهو مواجهة االحتالل  

  . يلتزم الجانب االسرائيلي بالهدنةأن
الجهاد استنكرت الممارسات الالمسؤولة من قبل      أن  : نابلسمن   9/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  

كان من األجدر بها أن تحمي أبنـاء        : وقالت. قوات أمن السلطة التي تمثلت بحمالت االعتقاالت ضد عناصرها        
لن ننجر كما يريد البعض إلى       :وقالت. وتطلق عليهم النار كما حدث في جنين      شعبنا ال أن تطاردهم وتعتقلهم،      

نزاعات داخلية هنا وهناك تكون نتائجها سلبية على الجميع، ومن جانب آخر لن نسمح بأن يكـون مجاهـدونا                   
، وطالبت باإلفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين من كافـة الفـصائل            .فريسة سهلة لالحتالل وأعوانه   

ومن جهة أخرى تصدت مجموعة مـن سـرايا          .مطاردة حفاظاً على الوحدة الوطنية    المالحقة و الوالتوقف عن   
  .حركة في مخيم بالطةالالقدس، لقوة أمنية فلسطينية حاولت اعتقال ناشطين من 

  
   لالحتالل بنابلسحاجزاسرايا القدس تهاجم  .10

فذه مقاومون فلسطينيون على حاجز عـسكري علـى    أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن هجوم ن:نابلس ـ قنا 
وذكرت ان هجومهـا    . وأوضحت ان مقاوميها تمكنوا من إصابة خمسة اسرائيليين       ‚ طريق الباذان قرب نابلس   

  .يعتبر الرد األولي على عملية اغتيال محمود العرقان
  9/12/2005الوطن القطرية 

 
  المقبل األسبوععباس زكي في بيروت  .11

في حين أكدت . سطينية مطلعة أن عباس زكي سيزور بيروت منتصف الشهر الجاريافادت مصادر فل
المصادر ان جدول اعماله في بيروت ال يتضمن لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بل مع السفراء األوروبيين 

لشعب ممن لهم عالقة بالمخيمات الفلسطينية من الناحية االجتماعية والصحية لبحث سبل تقديم المساعدة ل
واذ اكدت المصادر ان الحوار مع الحكومة اللبنانية بدأ منذ شهرين وفي شكل . الفلسطيني في هذه المخيمات

 لم تستبعد حصول لقاءات واتصاالت بعيدة عن ،تواصل مع كافة المعنيين اللبنانيين بالقضايا العالقة سابقا
ية عبر وسطاء لبنانيين، وتحدثت المصادر االضواء بين فصائل قوى التحالف الفلسطيني والحكومة اللبنان

المشار اليها عن اتصاالت بين الفصائل المعنية بالسالح خارج المخيمات وقيادة الجيش عبر طرف لبناني 
  .ثالث

  9/12/2005السفير 
  

 عارف يلتقي طالب حركة فتح  .12
 استفساراتهم حول مخيم عين الحلوة، واستمع الى في التقى خالد عارف طالب حركة فتح في منطقة صيدا

وقدم عارف أجوبة لم تشف غليل . وضعهم التربوي ومسألة االختصاصات المسموح العمل بشهادة التخرج فيها
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الطالب، مشدداً على ضرورة أن يجتهد طلبتنا في نيل العلم ونيل الشهادات الن معركتنا مع العدو االسرائلي 
  .ليست معركة عسكرية فحسب بل معركة علم وحضارة

  9/12/2005سفير ال
  

   التأسيسذكرىإستقباالت الجبهة الشعبية في  .13
وقدمت شخصيات ووفود .  النطالقتها38أقامت الجبهة الشعبية حفل استقبال في بيروت، في مناسبة الذكرى 

  .اللبنانية والفصائل الفلسطينيةحزاب األكما قدم التهاني ممثلو  .التهاني
   9/12/2005المستقبل اللبنانية 

  
    تالل يجدد قصف مواقع في شمال قطاع غزة  االح .14

 قوات االحتالل مساء أمس القصف المدفعي على مناطق في شمال قطاع غزة بزعم ان هذه                تجدد: ألفت حداد 
وقـام رتـل مـن       . المناطق تستخدم الطالق صواريخ قسام وقذائف هاون باتجاه اهداف في جنوب اسرائيل           

وأطلقت طائرة صاروخًا واحدا على االقل تجاه مجموعـة          .ه شمال القطاع  الدبابات باطالق قذائف مدفعية باتجا    
  . اصاباتترد أنباء عنلم ، ومسلحة شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس

  9/12/2005 48عرب 
  

    برطعةهدم بيوت ومحالت تجارية في قرية  .15
ش، فجر أمس ثالثة بيوت وعـددا        قوات كبيرة من الجي     بمساندة  هدمت السلطات اإلسرائيلية   : عبد المنعم فؤاد  

وألصقت قوات األمن أوامر هـدم لمحـالت         . من المحال التجارية تقع في الحارة الشرقية من برطعة الغربية         
يذكر أن حمالت الهدم في برطعة تكررت مؤخرا بهدف إقامـة            . وبيوت أخرى تنذر بهدمها خالل عشرة أيام      

 .الجدار الفاصل في المنطقة
  8/12/2005ة صوت الحق والحري

 
  الفقرثلثا الفلسطينيين يعيشون تحت خط : االمم المتحدة .16

قال تقرير لالمم المتحدة ان الفقر يزداد في االراضي الفلسطينية حيث ان ثلثي سكان قطاع غزة يعيشون تحت                  
لـة التـي    وجاء في التقرير الذي اعدته كل وكاالت االمم المتحدة العاملة في المنطقة ان نسبة البطا               .خط الفقر 

واكدت الوكاالت انها تحتاج الى مـساعدة عاجلـة          %.30قبل اندالع انتفاضة االقصى تجاوزت      % 10كانت  
فيليبو غرانـدي ان الوضـع      ) اونروا(وقال المدير المساعد لوكالة      . مليون دوالر  215للشعب الفلسطيني تبلغ    

  .  الغربية وقطاع غزةتفاقم بسبب الحصار الذي فرضه جيش االحتالل االسرائيلي على الضفة
  9/12/2005الغد األردنية 

  
  الحلوةوفد أوروبي ـ فرنسي يتفقد في عين  .17

 ريتشارد كوك أمـس مـشروع تـرميم          في لبنان  )أونروا(تفقد وفد أوروبي فرنسي مشترك يرافقه مدير عام         
ل المرحلة األولـى  مساكن الالجئين الفلسطينيين في منطقة خط السكة في مخيم عين الحلوة، واطلعوا على أعما            

 وممثلون لفصائل منظمـة التحريـر وللجـان الـشعبية           صيدا البزري من المشروع ورافق الوفد رئيس بلدية       
وقال البزري ان تحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين خاصة في منطقة صيدا من أولـى                .الفلسطينية

  . المدينةواجبات البلدية وان تصنف هؤالء في خانة المواطنين وأهل 
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  9/12/2005المستقبل اللبنانية 
  
  
  

   ةسياسة الحكومة االسرائيلية تجاه العرب عنصري: الطيبي .18
اكد احمد الطيبي، ان سياسة الحكومة االسرائيلية تجاه المواطنين العرب في اسـرائيل هـي سياسـة تمييـز                   

 العرب واليهود معدومة باستثناء     واعتبر ان المساواة بين المواطنين     .عنصري ومنهجي في كافة مجاالت الحياة     
حالة واحدة هي ان الصوت العربي يساوي عند االقتراع الصوت اليهودي، وهذا االمر هو مهـم الن االمـور                   

  .ليست على هذا النحو دائما
  9/12/2005الدستور  

  
  فلسطينياً في بلدة بيت لقيا 20االحتالل يعتقل  .19

شرين فلسطينيا من بلدة بيت لقيا غرب رام اهللا والبيرة، من بينهم اعتقلت قوات االحتالل ، الليلة الماضية ع
 .رئيس البلدية ونائبه وأمين الصندوق

  8/12/2005تقرير األسرى الفلسطينيين 
  

 شارون يصادق على قرار مواصلة تنفيذ عمليات االغتياالت .20
ياالت التي تـستهدف    صرح آفي ديختر أمس أن شارون، صادق أمس شخصياً على قرار مواصلة سياسة االغت             

وأضاف أنه كان من المقرر أن تواصل إسرائيل سياسة االغتياالت منذ يومين وأنه             . كبار النشطاء الفلسطينيين  
  .حصل تأخير في تنفيذ بعض العمليات ألن جهاز الشاباك كان بانتظار موافقة شارون شخصياً

  9/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سطينيين صواريخ تحمل رؤوساً كيماوية   امتالك الفل: االحتالل .21
في إجراء يحمل دالالت عدوانية جديدة، حذرت أوساط أمنيـة إسـرائيلية             : عالء المشهراوي والوكاالت   ،غزة
االسرائيليين من االقتراب من شظايا الصواريخ محلية الصنع التي قد يطلقها مقاومون فلـسطينيون مـن     امس،

 وادعت هذه االوساط ورود معلومات اسـتخبارية اليهـا حـول نيـة              .كيماويةغزة، ألنها ربما تحمل رؤوساً      
لكن مـصادر أمنيـة فلـسطينية، نفـت         . الفلسطينيين استخدام رؤوس كيماوية في هجمات الصواريخ القادمة       

التصريحات االسرائيلية بشدة واعتبرتها مقدمة لحملة إعالمية دعائية إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية تمهيـدا              
  .لتصعيد عدواني كبير ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته

 9/12/2005االتحاد االماراتية 
  

   الحدود  ىشتينس يتهم القاهرة بتمويل اإلرهاب ويطالب ببناء جدار عل .22
زعم في تصريحات لراديو اسـرائيل ان مـصر اصـبحت لـدي             . شن شتينس امس هجوما وقحا علي مصر      

. ل الممولة للعناصر االرهابية، بالسالح والمقاتلين لشن هجمات ضد اسرائيل         الحكومة االسرائيلية في قائمة الدو    
وأضاف ان هناك حالة من السالم البارد تعيشها الحكومتان، بسبب إتاحة مصر الفرصة للعناصر االرهابية من                

د وأعلن انه حان الوقت اآلن لبناء سور عازل علي الحـدو          . عبور الحدود من مصر واسرائيل حسب مزاعمه      
  . مع مصر وإدانة افعالها في هذا الشأن علي مستوي الساحة العالمية



 

 8

  9/12/2005الوفد المصرية 
  
  
  
  

  مصرع جندي إسرائيلي  .23
 سقط جندي إسرائيلي قتيال في شمال القدس إثر طعنة سكين من فلسطيني عند معبر فاصل بين رام اهللا                   :القدس
  .والقدس

  9/12/2005سي ان ان 
  

   اهتموا باالستثمار في إسرائيل – الرباطالستثمار في مشاركون في مؤتمر ا .24
 عاد وفد وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلي من الرباط، بعد مشاركته في مـؤتمر االسـتثمار                :ياسر العقبي 

وقد عرض الوفد اإلسرائيلي مادة اعالنية حول النهوض باالستثمار في إسـرائيل             .الثاني برعاية ملك المغرب   
وقالت رئيسة الوفد اإلسرائيلي والمسؤولة عن       . في المنطقة الجنوبية من حوض البحر المتوسط       مع دول أخرى  

النهوض باالستثمار في وزارة الصناعة والتجارة، إن المشاركين في المؤتمر عبروا عن اهتمامهم بمعلومـات               
األولى من تحسين صورة    ولم تخف روعي، أن إسرائيل ستكون المستفيدة         .حول استثمار مستقبلي في إسرائيل    

ظهور مشترك للوفد إلى جانب ممثلين من مصر وتونس والسلطة الفلسطينية يحسن            تم  المنطقة في العالم، حيث     
  .الصورة أمام مستثمرين في العالم

  8/12/2005 48عرب 
 

   لكوريا أسلحةأزمة اميركية إسرائيلية بسبب صفقة  .25
ك ازمة بين الواليات المتحدة واسرائيل بسبب صـفقة أسـلحة           ذكرت هآرتس ان هنا   :  البيان والوكاالت  ،القدس

واضافت أنـه مـن المفـروض أن تبيـع          .  مليار دوالر  1.25كبيرة بين اسرائيل وكوريا الجنوبية تقدر بنحو        
ـ                مليون  400اسرائيل أربع طائرات استخباراتية إلى كوريا وأن السعر الذي قدمته اسرائيل لهذه الصفقة أقل ب

ومن المقرر أن تتخذ وزارة الدفاع الكورية قرارا في هذا          . عر الذي قدمته شركة بوينغ األميركية     دوالر من الس  
. وذكرت مصادر أن الكوريين أعلنوا عن أنهم ميالون لقبول اإلقتراح اإلسرائيلي نظرا للسعر المغـري              . الشأن

   . شركة بوينغإال أن الواليات المتحدة تمارس ضغطًا على كوريا من أجل منح المناقصة ل
  9/12/2005البيان 

  
  !! شارون يترأس القطاع غير اليهودي في كديما .26

ونقلـت وسـائل اعـالم     .قرر كديما بان يترأس شارون الطاقم االنتخابي للقطاع غير اليهودي في هذا الحزب            
لك قـررت ان     انني اولي اهمية كبيرة لهذا القطـاع ولـذ         :اسرائيلية عن شارون قوله اثناء اجتماع قيادة كديما       

 الفا منهم انتسب للحـزب      12 الفا وان    15وقال مدير عام كديما يتسحاقي ان عدد اعضاء الحزب بلغ            .اترأسه
  .عن طريق االنترنيت

  8/12/2005 48عرب 
  

 اسرائيل عاجزة عن مهاجمة ايران  .27
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 فيه ان القدرة نشرت يديعوت احرونوت التقرير الذي اعده الجيش االمريكي، وجاء :زهير اندراوس، الناصرة
سي دي القادرة علي الهجوم 16اي واف15االسرائيلية علي الهجوم في العمق قائمة علي استخدام طائرات اف

كما ان اسرائيل .  كيلومتر، في حين ان المسافة بين ايران واسرائيل تبعد اكثر من الف كيلومتر600الي عمق 
 وعلي هذا االساس ال يمكن السرائيل ان تدير حملة .تحتاج الي طائرات انقاذ مزودة بالوقود واستخبارات

  ويضيف التقرير انه حتي لو هاجمت اسرائيل مفاعل بوشهر فان . عسكرية ضد كل االهداف االيرانية
  

 .  كيلومتر1700المفاعالت االخري المهمة توجد في العمق االيراني ولن تتضرر حيث تبعد عن اسرائيل 
  9/12/2005القدس العربي 

 
  د براك لن يترشح في قائمة حزب العمل ايهو .28

 95وسـجل    .اغلق في حزب العمل الخميس باب الترشيح لقائمة الحزب التي ستخوض االنتخابـات العامـة              
وتبين ان براك لم يسجل ترشيحه ما يعني انه لن يترشـح            . مرشحا انفسهم للتنافس على اماكن في قائمة العمل       

  .لدورة الكنيست القادمة
  8/12/2005 48عرب 

  
  هامشياًليكود سيصبح : موفاز .29

من المرجح . قال موفاز، أمس، ان ليكود يعاني حالياً من وضع صعب للغاية :48السفير، يو بي آي، عرب 
. ان يتحول الى حزب صغير وهامشي ال يتمتع بالكثير من التأثير السياسي ويقطع تماماً مع ناخبيه الحقيقيين

ن، وهم ليسوا فقط انصار فيغلين، الى التصويت بكثافة بهدف إنقاذ ليكود أضاف أدعو اعضاء ليكود الحقيقيي
 . من ان يسحق، معتبرا انه الوحيد القادر على إحياء الحزب مجدداً وإعادة ناخبيه اليه

  9/12/2005السفير 
 

   مقعًدا  16 مقعًدا؛ ليكود 22 مقعًدا؛ العمل 41كديما : استطالع .30
 معاريف الخميس، أجراه معهد االبحاث برئاسة يتسحاك كاتس، تصاعدا في           أظهر استطالع للرأي نشره موقع    

 11ليكود لن ينال أكثر مـن  الوتبين من االستطالع أنه في حال ترأس موفاز أو شالوم الليكود، فإن        .قوة كديما 
 16ل علـى    ليكود بقيادة نتنياهو سيحص   الوأظهر أن    . مقعدا 44مقعدا في االنتخابات فيما سيحصل كديما على        

 4شـاس  و  مقاعد 5ايحود ليئومي  و  مقاعد 4شينوي و  مقعدا 21العمل و  مقعدا 41مقعدا، فيما سيحصل كديما على      
االحـزاب   و  مقاعـد  5يهدوت هتوراة  و  مقاعد 3مفدال و  مقاعد 3ياحد/ ميرتس و  مقاعد 6يسرائيل بيتينو ومقاعد  
لـشالوم  % 13لموفاز و% 22مقابل % 40وأظهر االستطالع أيضا أن نتنياهو يحظى بأغلبية     . مقاعد 8العربية

.  
  8/12/2005 48عرب 

  
  شارون المالئم اكثر لمنصب رئيس الحكومة : استطالع .31

بين إستطالع للرأي ديالوغ هآرتس أجراه البروفيسور فوكس أنه في حال عدم حصول تطـورات حـادة فـي                   
وتبين أن كديما تحـصل      .ة، فإن احتمال عودة شارون مجدداً لرئاسة الحكومة هو األعلى         األشهر القريبة القادم  

وإن عملية اإلنتقال من حزب آلخر لم تتغيـر عـن            . مقعداً لليكود  12 مقعداً للعمل و   22 مقعداً مقابل    39على  
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ما انتقل إلى كديما    ك. إلى العمل % 10من مصوتي شينوي انتقلوا إلى كديما، و      % 60األسابيع السابقة، حيث أن     
  .من مصوتي العمل% 42من مصوتي الليكود و % 62

وفي السؤال عن الشخص األكثر مالءمة إلشغال منصب رئيس الحكومة، تبين أن شارون يحصل على النـسبة   
% 4.5لنتانياهو و   % 13.5لبيرتس و % 15مقابل  % 43الكبرى بفارق كبير بينه وبين تاليه، حيث حصل على          

من مصوتي كديما يمنحون شارون ثقة مطلقة، مقابـل         % 95كما بين اإلستطالع أن      .لشالوم% 2.5لموفاز و   
  .من مصوتي ليكود لنتانياهو% 61من مصوتي العمل لبيرتس و% 70

، حصل شارون على 5 إلى 1ولدى سؤال المستطلعين عن النزاهة واإلستقامة عن طريق تدريج المرشحين من          
  .  لنتانياهو2.15 لبيرتس و2.80 مقابل 2.65

من المستطلعين يعتقدون أن شارون هو األفضل لقـضايا األمـن           % 70: إستطالع داحاف ليديعوت أحرونوت   
   !لبيرتس% 11مقابل 

  9/12/2005 48عرب 
  

  أميركا توقع اتفاقية مع إسرائيل لتزويد المعابر بأجهزة للفحص األمني .32
، أمس، اتفاقية لتزويد المعابر بين األراضي الفلسطينية        وقعت الواليات المتحدة وإسرائيل   : جعفر صدقة  رام اهللا 

وقالت الوكالة االميركية للتنمية أن      . مليون دوالر  50وإسرائيل بأجهزة للفحص األمني، بتمويل اميركي قيمته        
  .هذه االجهزة ستستخدم حصرياً لتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع

  9/12/2005األيام الفلسطينية 
  

   النقبتل جندي صهيونّي خالل تمريٍن عسكرّي في مق .33
أعلنت مصادر عسكرية صهيونية، مقتل أحد الجنود الصهاينة فجر الخميس في حادٍث قالت إنّـه وقـع         : القدس

   .خالل تمريٍن لقوات المدفعية في قاعدة عسكرية في النقب
  9/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
    ديختردعوى قضائية في نيويورك ضد  .34

أفادت مصادر إسرائيلية أنه تم تقديم دعوى في محكمة مركزية في نيويورك لدفع تعويضات تصل قيمتها إلـى                  
 شهيداً فلسطينياً استشهدوا في قصف      14مئات ماليين الدوالرات ضد رئيس الشاباك سابقاً، ديختر، بإسم ذوي           

ورفعت الدعوة ضد   . غتيال الشهيد صالح شحادة   ، أثناء تنفيذ عملية إ    2002طيران اإلحتالل في غزة في تموز       
  .ديختر لدوره في إتخاذ القرار بإلقاء القنبلة

  9/12/2005 48عرب 
  

   إلى بغداد صحفييهايديعوت أحرونوت ترسل أحد  .35
 ان احد مراسليها موجود في العاصمة العراقيـة بغـداد منـذ بدايـة               ، اليوم الجمعة  ،كشفت يديعوت احرونوت  

نشرت تقريرا من مراسلها الذي لم تذكر اسمه مشيرة الى ان ذلك ضمن إجراءات للحفـاظ                و .األسبوع الحالي 
  .على حياته

  9/12/2005 48عرب 
  

  سلطة الطاقة تعلن اعتزامها تنفيذ مشاريع خالل العام المقبل .36
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المشاريع، تشرع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بتنفيذ جملة من                :حامد جاد 
وأوضح رئـيس سـلطة      . مليون دوالر  55المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية، بكلفة تقدر بما يزيد على           

الطاقة، أن سلطة الطاقة ستطرح مناقصة لتنفيذ جزء من مشاريع تطوير قطاع الطاقة، الذي تمولـه الحكومـة                  
 التمويل المذكور سيشمل أيضاً إنشاء محطة لتحويل         مليون دوالر، منوهاً إلى أن     45األسبانية بكلفة تقدر بنحو     

 ستمول عدة مـشاريع فـي قطـاع    USAIDونوه إلى أن وكالة  .الطاقة الواصلة من شمال القطاع إلى جنوبه 
 مليون دوالر، سيخصص منها نحو مليـون دوالر لمـشروع           10ر7الطاقة الكهربائية، عبر منحة تقدر بنحو       

  .، جنوب مدينة غزةشبكة كهرباء في منطقة تل الهوى
  9/12/2005األيام الفلسطينية 

  
    الفلسطينيثوب يروي كفاح الشعب  .37

 .أطلقت جامعة بيرزيت، مشروع أضخم ثوب فلسطيني، بعنوان ثوب األمل والفـرح والحيـاة               :وديع عواودة 
ـ  30وقال المشرف الفني على المشروع، إن الثوب سيتكون من عدة قطع ستركب لتشكل وجهين بطول                 راً  مت

 متراً، وسيرسم على كل منهما ما يتعلق بتاريخ الحياة الفلسطينية االجتماعية والسياسية والثقافيـة               11وعرض  
  . منذ العصر الكنعاني حتى اللحظة

  9/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

 من السيدات يلدن في مؤسسات صحية % 96أكثر من : الصحة .38
وأوضحت الوزارة في . ن السيدات يلدن في مؤسسات صحيةم% 96.9كشفت اليوم، وزارة الصحة أن حوالي 

من الوالدات كانت في المستشفيات، منوهة الى انخفاض معدل الوالدات في المنازل الى % 87.5تقرير لها أن 
 حالة وفاة بين األمهات 11وفي خصوص وفيات األمهات، أشارت الوزارة الى أن . 2004في العام % 3.1

  . تشفياتجميعهن توفين في المس
  9/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   والعراقالقمة اإلسالمية أكدت مركزية قضيتي فلسطين  .39

أكد قادة منظمة المؤتمر اإلسالمي أمس، في ختام قمتهم االستثنائية في مكـة، مركزيـة القـضية الفلـسطينية                   
 الختامي التأكيد على اهمية قـضية فلـسطين         وجدد المجتمعون في بيانهم   . ودعمهم للعملية السياسية في العراق    

وشدد البيان على ان انهاء االحتالل اإلسرائيلي لالراضي العربية         . باعتبارها القضية المركزية لالمة اإلسالمية    
 بما فيها القدس الشرقية والجوالن السوري واستكمال االنسحاب اإلسرائيلي          1967والفلسطينية المحتلة منذ عام     

 . يعتبر مطلبا حيويا لالمة اإلسالمية قاطبة      425اضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس االمن رقم       من باقي االر  
ودعا البيان الختامي للقمة الى بذل الجهود من اجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعهـا اإلسـالمي                  

مع الدولي من اجل حمـل إسـرائيل        والعمل مع المجت  .. والتصدي لسياسة تهويد المدينة المقدسة      .. والتاريخي  
  .على وقف االستيطان وتفكيك المستعمرات

  9/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

 انباء عن مفاوضات سورية سرية مع اسرائيل  .40
 مصادر صحافية بريطانية ان سورية بدأت محادثات سرية السـتئناف           عن 9/12/2005 القدس العربي    ذكرت

 تقريـره   ميليسنها لالفالت من العقوبات التي قد تفرض عليها بعد تقديم           المفاوضات مع اسرائيل في محاولة م     
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وقالت صحيفة الغارديان ان دوال عربية، هي مصر واالردن والسعودية حثت           . في ملف اغتيال رفيق الحريري    
 وقالت ان المحادثات لمبادرة عربيـة ال . 2000بشار االسد علي استئناف هذه المفاوضات التي توقفت في عام         

   .تزال مستمرة وتجري علي هامش جلسات المؤتمر االسالمي المنعقد في مكة
اسرائيل نفت أمس ما تناقلته وسـائل        أن   :آمال شحادة  من مراسلتها  9/12/2005الخليج اإلماراتية    وجاء في 

 واعتبرت ما نشر يندرج ضمن المحـاوالت لتخفيـف        . االعالم عن استئنافها سراً مفاوضات السالم مع سوريا       
  . على حد قول مصادر سياسية مقربة من ديوان ارييل شارون. الضغوط الدولية على دمشق

  
 االنسحابمؤتمر دولي إلعادة بناء قطاع غزة بعد  .41
 يعقد في لندن يوم األربعاء المقبل مؤتمر دولي يبحث في إعادة بناء قطاع غـزة عقـب                  :  علي الصالح  ،لندن

مثلون عن اللجنة الرباعية واألمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد          االنسحاب اإلسرائيلي منه، يشارك فيه م     
وسـيبحث المـؤتمر     . الدولي وكندا واليابان والسلطة الفلسطينية والسعودية ومصر واألردن وتونس وإسرائيل         

لسطينيين بـين   إضافة الى النواحي االقتصادية الرئيسية لعملية إعادة البناء، عدم التزام إسرائيل باتفاق تنقل الف             
واعتبر هذا المؤتمر الجزء الثاني من المؤتمر الذي عقـد فـي            . قطاع غزة والضفة الغربية عبر قوافل يومية      

تحديد موعد فـي  : وحسب المصادر فان أهم نتيجتين متوقعتين من هذا المؤتمر، هما أوال . 2004اوسلو، عام   
  . تأسيس آلية تنسيق للتبرعات لمنع تكرار المشاريع: ثانيامارس المقبل، لتقديم المزيد من االلتزامات المالية، و

  9/12/2005الشرق األوسط 
  

  المنطقةممثلو الرباعية يبحثون التصعيد في  .42
لمناقـشة تطـورات االوضـاع فـي االراضـي          اجتماعا  يعقد ممثلو اللجنة الرباعية اليوم في القدس المحتلة         

جتماع سيكون تشاوريا لبحث آخر المستجدات علـى الـساحتين          وذكرت االذاعة االسرائيلية أن اال     .الفلسطينية
   .الفلسطينية واالسرائيلية

  9/12/2005الغد األردنية 
  

  قبل الدولة الفلسطينيةبإسرائيلال اعتراف : الرئيس الباكستاني .43
يـام  قال برويز مشرف إن باكستان لن تعترف بإسرائيل حتى يتم المضي قدما في عملية ق              :ماجد الكناني ،  مكة

وتابع عندما رأينا إسرائيل تتحرك الى األمام باتجاه السالم في هذا التوقيت قمنا بهذه اللقاءات               . الدولة الفلسطينية 
وأخبرنا اإلسرائيليين أنهم إذا واصلوا التقدم الى األمام عندها يمكن أن تواصل باكستان أيضا قدما فـي خـط                   

  . المحادثات
  9/12/2005الشرق األوسط 

  
   مقابل منطقة تجارية حرةالكيانريني بإنهاء مقاطعة تعهد بح .44

أقر مجلس النواب األمريكي بأغلبيٍة كبيرة اتفاقية للتجارة الحرة مع البحرين بعد أن تعهدت األخيـرة بإنهـاء                  
وأصر المفاوضون األمريكيون على وضع نـصوٍص تتعامـل          .مشاركتها في المقاطعة ضد الكيان الصهيوني     

 مقاطعة الكيان، حيث قالت اإلدارة األمريكية إنها تتعهد بمراقبة تصرفات البحرين فـي              بشكل مباشر مع قضية   
  . هذا الصدد

  9/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  



 

 13

   لمانيا اسرائيل الى أنجاد يطالب بنقل .45
م  بعض من اقالي اعطاء الكيان الصهيونييجب:  قولهالرئيس االيرانيعن  9/12/2005 القدس العربي ذكرت

  . يقيموا دولتهملفي المانيا والنمسا او دول اخري ـ  ) اقاليم(في اوروبا ـ مثل 
النمسا والواليات المتحدة واسرائيل ردت امس على تصريحات احمدي نجاد          أن   9/12/2005 الحياة   وجاء في 

ستشار النمسوي  وقال الم  .تصريحات  وقال انها مرفوضة تماماً     الكما دان جاك سترو، باسم االتحاد االوروبي،        
وكان المتحدث باسم البيت االبيض اعلن ان تصريحات الرئيس          انه خطأ شائن أريد التنديد به باشد العبارات،         

واضاف انها تظهر الى أي مدى ينبغي منع هذا         . االيراني تبرز ما قلناه في الماضي وقلقنا من النظام االيراني         
  .يالنظام من امتالك القدرة على تطوير سالح نوو

  
  
  

    اإلسرائيليةقراءة التحوالت السياسية  .46
تشهد الساحة السياسية اإلسرائيلية تحوالت سياسية هامة وجذرية تُنبىء بتغييرات جذرية مستقبلية على مجمـل               

  : القضايا السياسية، ومن هذه التحوالت
عـن حزبـه، فقـد      وهي المرة األولى التي ينفصل فيها رئيس حكومة         : انفصال شارون عن حزب الليكود    . 1

حصل أن انفصل بن غوريون عن حزب مباي وأقام حزب رافي إال أنه لم يكن حينها رئيـساً للحكومـة ولـم        
  . يجذب اليه عدداً كبيراً من أعضاء الكنيست من حزب مباي

 وصعود اليمـين اإلسـرائيلي كقـوة        1977منذ اإلنقالب السياسي في إسرائيل عام       : ضعف حزب الليكود  . 2
د سيطرة حزب العمال واليسار اإلسرائيلي لمدة ثالثين سنة، يشهد الليكود ذروة تراجعه الـسياسي،               مركزية بع 

وهي حالة نادرة أن يتراجع حزب مركزي بهذه السرعة لدرجة أن استطالعات الرأي تتوقع أن يحصل الحزب                 
ن القوة األولى، مما يؤكـد       مقاعد كحد أقصى، مما يهدد أن يتحول الليكود الى القوة الرابعة بعدما كا             10على  

مركزية شارون داخل الحزب وإنجذاب الجمهور نحو القائد القوي وليس الحزب، وهذا دفع شارون أن يتخـذ                 
  . شعاره اإلنتخابيقائد قوي للسالم

نجح شارون من خالل إنفصاله عن حزب الليكود وإقامـة حـزب كـديما أن              : التوجه نحو مركز الخارطة   . 3
ويزج به في خانة اليمين المتطرف، وأن يجعل حزب كديما في مركز الخارطة السياسية،              يحول حزب الليكود    

  : وهذا األمر واضح من خالل األمور التالية
  .  إنضمام أعضاء من حزب الليكود إلى الحزب الجديد-
  .  إنضمام أعضاء كنيست من حزب العمل إلى الحزب الجديد-
  . الحل النهائي للقضية الفلسطينية طرح برنامج سياسي واضح المعالم حول -
 انتقال أعداد كبيرة من المصوتين الذين صوتوا في الماضي لحزب شينوي الذي عبر عن مركز الخارطـة                  -

السياسية إلى حزب شارون الجديد، مما أدى إلى هبوط في عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب شينوي، كما                  
  . ى مقعدين فقط في الحالة السيئة وخمسة مقاعد في الحالة الجيدةتتوقع استطالعات الرأي والتي قد تصل ال

إنتخاب عمير بيرتس لرئاسة حزب العمل أعاد الحزب الى الخارطة السياسية كبديل سياسـي              : بديل سياسي . 4
 االقتصادية علـى رأس سـلم برنامجـه         -قوي للحكم أمام شارون، وذلك من خالل وضع األجندة االجتماعية         

نما يضع شارون وحزبه األجندة السياسية واألمنية على رأس سلم برنامجه السياسي، هذا ولو تـم                السياسي، بي 
انتخاب شمعون بيرس لرئاسة الحزب، لضعفت قوة الحزب أكثر، كونه ال يشكل بديالً سياسياً لشارون لألسباب                

  : التالية
  .  شمعون بيرس وشارون هما من نفس المدرسة السياسية-
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  . كان وزيراً في حكومة شارون شمعون بيرس -
  .  يحمل االثنان نفس األجندة السياسية-

أنقذ بيرتس حزب العمل من السقوط والضعف ووضعه كمنافس أساسي أمام حزب كديما الشاروني، وسـيبقى                
  . عليه أن يتخلص من المعوقات داخل حزبه التي تحاول إفشاله

- يمين إلـى المركـز     -ية اإلسرائيلية بغالبيتها من المركز    تتحرك الخارطة السياس  : شكل الخارطة السياسية  . 5
يسار، سوف تجذب غالبية األصوات، لهذا يحـاول بيـرتس أن يظهـر             -يسار، وهذه النقطة على محور يمين     

 يـسار   -بمظهر الراديكالي فيما يتعلق بمواقفه تجاه العرب والفلسطينيين، ألنه يحاول االقتراب إلـى مركـز              
أما غالبيـة األحـزاب فقـد    . البتعاد عن يسار الخارطة السياسية واالقتراب إلى مركزهاالخارطة السياسية، وا  

أدركت هذه المعادلة لهذا عندما رشح موفاز نفسه، قال أنه الوحيد القادر أن يعيد الليكود إلى قوته األساسـية،                   
  . ألنه القريب الى مركز الخارطة بعكس نتنياهو القريب الى يمين الخارطة

االقتراب من مركز الخارطة السياسية، سيغيب الفروقات بين األحزاب في القـضايا            : وق بين األحزاب  الفر. 6
 مستقلة أصبح برنامجـاً متفقـاً عليـه بـين           -االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية، فإقامة دولة فلسطينية      

  . األحزاب، وبقي الخالف حول ماهية هذه الدولة
دو في قراءة أولية إلستطالعات الرأي تظهر أن األحزاب الصغيرة والمتوسـطة            كما يب : األحزاب الصغيرة . 7

  .سوف تضعف أكثر مما كانت عليه، لصالح األحزاب الكبيرة
  8/12/2005صوت الحق والحرية 

  
   الجدارانتفاضة  .47

   علي الخليلي  
تفاضة سلمية بحتة، ال يملك     ان. ”انتفاضة الجدار “ثمة انتفاضة في الضفة الغربية، على أية حال، يسمونها اآلن           

المواطنون الفلسطينيون فيها، سوى صدورهم العارية، وأياديهم التي يتشابكون بها، فـي مواجهـة الجرافـات                
  .التي تقتلع اشجارهم المثمرة، وتجرف أراضيهم الزراعية، إلقامة الجدار” االسرائيلية“

غير . صدور واأليادي، والجدار يمتد ويعلو يوماً بعد آخر       قيد أنملة، أمام هذه ال    ” االسرائيلية“لم تتراجع اآلليات    
وال تيأس أو تحبط، وهي تشاهد األخطبوط األسمنتي يـصادر الهـواء            . ان االنتفاضة الجديدة ال تتراجع أيضاً     

  .والضوء والتراب وكل أخضر نابض بالحياة من حولها
مكن القول إنها ماتزال فاعلة ومـؤثرة فـي         ي. الى حينه، لم ينخرط الشعب الفلسطيني كله، في هذه االنتفاضة         

  فهل ستكون انتفاضة ريفية فحسب؟. القرى والمناطق الريفية فقط
. ان عدم مشاركة المدن الى حينه في هذه االنتفاضة، ال يعود الى أن الجدار يغتصب االراضي الزراعية فقـط                  

  .اقع واألمكنةفهو، في الواقع، يمزق المدن كما يمزق القرى، ويصادر أراضي كل المو
  

لعل السبب األهم لعدم االنخراط الجمعي في هذه االنتفاضة السلمية، ناشىء عن عدم القناعة الكافية بها من قبل                  
فالبد من وجهة نظر هؤالء المواطنين، من وجود المقاومة المسلحة ضد الجـدار، كـي               . كثير من المواطنين  

بر وجهة النظر هذه ذاتها، على أهمية التظاهرات والمسيرات         مع التأكيد، ع  . يسقط هذا الجدار، او يتوقف زحفه     
  .بشرط تكاملها مع المقاومة المستمرة” االنتفاضة السلمية“الخ ... واالعتصامات والهتافات 

  9/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ... األميركيةمستقبل السياسة الخارجية  .48
  أمير طاهري
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  الواليات المتحدة قررت تجاوز المحافظين الجدد؟ هل نظرية بوش أصبحت في حكم الميتة؟ وهل 
الكثير من األكاديميين الذين أيدوا بحمية كبيرة اتجاه الحرب بدأوا اآلن بتغيير مواقفهم وأصبحوا مـع الجانـب                  
المعادي لها، أما بالنسبة للسياسيين ومع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية، فإن عيونهم أصـبحت متوجهـة                

  . ات الرأي أكثر من توجهها صوب ما يجري في العالمصوب استطالع
ظلت سياسة الواليات المتحدة الخارجية دائما تتحدد بواسطة السياسة المحلية، وهذا المبدأ لم يتغير حتـى مـع                  

أما بقية النقاش فهو يتنامى حـول      . لنضع جانبا رهان المحافظين الجدد على النقاش      .  سبتمبر 11وقوع هجمات   
  .  يتم تفحص صحتهما من خالل الواقعافتراضين لم

األول هو أن الواليات المتحدة فشلت في أفغانستان والعراق، والثاني يرى أن الواليات المتحدة قـادرة علـى                  
  . تبديل سياستها الخارجية بنفس الطريقة التي نغير بها قمصاننا

سطرة قياس يـستخدمها لقيـاس مـدى        وإلظهار أن الواليات المتحدة فشلت في البلدين فعلى المرء أن يهيئ م           
  النجاح والفشل وفي أي طريقة فشلت الواليات المتحدة في كال هذين القطرين؟ 

تدخلت الواليات المتحدة في أفغانستان والعراق بهدف تغيير نظامي كابل وبغداد وتمكنت مـن تحقيـق ذلـك                  
ل كان تحويل افغانـستان والعـراق إلـى         للتأكد من أن المنتقدين قد يقولون إن الهدف من التدخ         . بسرعة عالية 

. وإذا كان ذلك صحيحا، فإن أي حكم على مدى نجاح أو فشل التجربة يتطلب وقتا لقياسـه                . ديمقراطيات حديثة 
فكالهما يعانيان  . بالتأكيد ال أفغانستان وال العراق هما ديمقراطيتان على غرار سويسرا في هذا الوقت بالضبط             

وتركيا احتاجـت   . فاإلرهابيون في مصر قاتلوا لربع قرن     .  من العنف واإلرهاب   من سنوات إن لم تكن عقودا     
  . أما اإلرهابيون في الجزائر فحاربوا الثنتي عشر سنة قبل أن يتم سحقهم. عشرين عاما كي تهزم اإلرهابيين

بـل أن الـسؤال     ال يتحدد السؤال الحقيقي فيما إذا كانت أفغانستان أو العراق قد أصبحا نموذجين للديمقراطية               
وال بـد ألي    . الحقيقي هو ما إذا كان أي منهما يحمل حظا بأن يحقق حلما كهذا تحت حكم المال عمر أو صدام                  

  . شخص على معرفة بأفغانستان والعراق أن يعرف الجواب عن هذا السؤال
 احتـواء اإلرهـاب   وإذا كانت المسطرة الوحيدة التي يمكن بها قياس نجاح األمم أو فشلها هو مدى القدرة على         

  . وتصفيته، فإن الكثير من األمم غير أفغانستان والعراق ستكون ضمن قائمة البلدان الفاشلة في هذا الميدان
وقـد  . أدى تغيير النظامين في العراق وأفغانستان إلى قلب ستة عقود من موازين القوى في الشرق األوسـط                

اك شيئا واحدا مؤكدا هو أن القـوى الديمقراطيـة فـي            يكون الحديث عن المستقبل ضربا من الكهانة لكن هن        
  . المنطقة توفرت لها أول فرصة خالل ما يقرب من قرن لتحقيق أثر فعال لها

  
كانت آخر فرصة لهذه القوى كي تكون فعالة هو العقد األول من القرن الماضي حينما شهدت انتصار حركات                  

ن فإن هذه القوى الديمقراطية قد تفشل بسبب أخطائها أو ربما           واآل. دستورية في إيران واإلمبراطورية العثمانية    
وهذا يجب أن   . لكنها تمتلك الفرصة لالنتصار   . تُهزم على يد خصوم مستبدين سواء كانوا إسالميين أو علمانيين         

  . ينظر من قبل الواليات المتحدة التي يجب أن تكون داعمة للقوى الديمقراطية في كل العالم نجاحا بالتأكيد
دعونا اآلن نتأمل االفتراض الثاني في الجدال الحالي، وهو القائل إن الواليات المتحدة يمكن أن تغير سياسـتها                  

  . الخارجية بارادتها وفي الحال
هناك من يبشرون بعودة الى تلك الخلطة المفلسة التي سوقها هنري كيسنغر الى األميركيين تحت الفتة السياسة                 

ولكن هل يوافق أسامة بن الدن أو أبو مصعب الزرقاوي علـى أداء             . من عقد من الزمن   الواقعية لفترة تقرب    
دور بريجنيف في نسخة جديدة من انفراج كيسنغر؟ وهل ستحفظ بقايا طالبان والقاعدة والبعث معاهدة ويستفاليا                

  ي؟ عن ظهر قلب وتؤدي دورها في نسخة جديدة من توازن القوى الذي تحدث عنه الشيخ الطيب هنر
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ويقدم ريتشارد هاس، تلميذ الشؤون الدولية األكثر ذكاء من كيسنغر، مذهبا جديدا يفترض ان يحل محل مذهب                 
ولكن كل ما يصل اليه هاس من خالل مقالة طويلة نشرت أخيرا هو اعتراف بأن الواليات المتحدة لـن                   . بوش

  . رهابتكون آمنة ما دامت هناك أنظمة استبدادية يحتمل ان ترعى وتعزز اال
اما الناظر اآلخر الى مذهب جديد فهو فرانسيس فوكوياما الذي بدأ بإعالن نهاية التاريخ ومن ثم عدم ضرورة                  

وبعد ما يزيد على عقد من الزمن قدم كتابا جديدا هو أميركـا فـي مفتـرق                 . أي مذهب في السياسة الخارجية    
ود عميقا الى تاريخ القرن الماضي ليجـد بـديال    وارث المحافظين الجدد، وفيه يع    .. الديمقراطية السلطة : طرق

لمذهب بوش ويسمي هذا الواقعية الويلسونية نسبة الى الرئيس وودرو ويلسون الذي كان أول من جاء بآمـال                  
  . الديمقراطية الى الشرق األوسط في اعقاب الحرب العالمية األولى

لنزعة االنعزالية كانت فيها على الدوام مـسحة        وبمعنى ما، فان السياسة الخارجية األميركية حتى في فترات ا         
ويلسونية بمعنى أن صناع السياسة األميركية كانوا على دراية بأنه مـن غيـر المحتمـل ان تثيـر األنظمـة                     

  . الديمقراطية الحروب، وأن أي تهديد للواليات المتحدة كان يأتي من انظمة استبدادية
ن أجل اضفاء المصداقية على نزعته الويلسونية الجديدة؟ السبب هو          ولكن لماذا يحتاج فوكوياما صفة الواقعية م      

وقد أثارت مثاليته اعجاب المضطهدين في      . ان ويلسون قدم الكثير من الوعود التي أخفقت بالتالي في ان تتحقق           
ولكن فشله في دعم ذلك باألفعال سبب الموت والدمار على نطاق واسع لبلدان عديدة فـي مختلـف                  . كل مكان 

  . حاء العالمان
ان النسخة الواقعية الوحيدة من الويلسونية هي مذهب بوش الذي يدعم األقوال باألفعال في سـياق المـصلحة                  

وخالل الكثير من فترة الحرب الباردة تصرفت الواليات المتحدة، طوعا أو كرها، في حاالت معينة بما                . الذاتية
ولم يعد هنـاك    . القوى العالمي ضد الكتلة السوفييتية    يتعارض مع سمعتها عبر دعم مستبدين في سياق صراع          

وذلك هو الموقف األكثر واقعية بالنسبة للسياسة الخارجية األميركية         . ويبدو ان بوش ادرك هذا    . أي مبرر لذلك  
  .في القرن الواحد والعشرين سواء رضي كيسنغر وهاس وفوكوياما أو أبوا
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