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  مسؤول في حماس يرجح تمديد التهدئة .1

 حماس من أبعاد تصريحات خالد مـشعل، وقالـت ان هـذه             قللت مصادر قريبة من صنع القرار في      : رام اهللا 
وأوضحت ان حماس تـدرس منـذ أسـابيع          .التصريحات ال تعني نهاية التهدئة وإنما إعادة تصحيح لمسارها        

وقـال   .موضوع التهدئة والمكاسب التي حققتها الحركة والشعب الفلسطيني منها، واألضرار التي نتجت عنها            
حركة أبلغت الجانب المصري انها تفـضل اجـراء الحـوار بعـد االنتخابـات               مسؤول كبير في حماس ان ال     

 أنه سيحضر للجولة المقبلة من الحوار باتصاالت مـع          الحركةوأشار الى ان الجانب المصري أبلغ       . التشريعية
لـى  واضاف ان االتجاه األكبر في قيادة الحركة يميل عمليـاً ا          . الجانب االسرائيلي للحصول على ثمن للتهدئة     

لـيس  , وأضاف قائال . تجديد التهدئة، لكنه اشترط على الجانب المصري ان تكون التهدئة بثمن وليست مجانية            
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وأشار الى ان حركته تولي أهمية خاصة لالنتخابات في هذه المرحلة، وانهـا             . سراً أنها كانت جيدة لنا ولشعبنا     
 قراراً بدعم جهود محمود عباس االصالحية       ، موضحاً ان لدى الحركة    هاستضع االصالح في المقام األول بعد     
محمد دحالن امس ان حماس االكثر التزامـاً بالتهدئـة          من جهته قال    و .في مواجهة مراكز الفساد في السلطة     

  .مقارنة بالفصائل االخرى
  11/12/2005الحياة 

  
  شاؤول موفاز ينضم الى حزب شارون .2

بل احتفاظه بمنصب وزير االمن، في الحكومـة االنتقاليـة    شارون، قراره االنضمام الى كديما، مقا   ,ابلغ موفاز 
وافادت االذاعة االسرائيلية ان شارون وموفـاز        .الحالية وفي الحكومة القادمة، في حال فوز شارون برئاستها        

يوفال شطاينتس هجوما كاسحا على موفاز اتهمه         فتح من جهته  .اجتمعا صباح اليوم واتفقا على انضمام االخير      
وهـاجم شـارون قـائال ان     .يانة واالنتقال الى شارون فقط ألنه ادرك ان قوته داخل الليكود ضـعيفة    فيه بالخ 

كما . تصرفاته تهدد بالقضاء على المعايير االساسية التي تتيح وجود الديموقراطية االسرائيلية بصورتها الحالية            
 ايضا بالهرب بفعل النتائج التي اسفرت       يسرائيل كاتس، المنافس على رئاسة الليكود، قرار موفاز، واتهمه        هاجم  

، خطوة موفاز، واقر بأن الليكود يواجه        بدوره موهاجم سيلفان شالو   .عنها استطالعات نهاية االسبوع المنصرم    
  .ازمة صعبة

  11/12/2005 48عرب
  

  عباس يشدد على التهدئة ومحاربة الفلتان االمني .3
تمرار التهدئة مع اسرائيل حتى يستتب االمن بشكل  شدد محمود عباس امس على ضرورة اس: وكاالت ـ  غزة

 نحـن   ,وقـال  .كامل مؤكدا في الوقت نفسه على وجوب وقف كل المظاهر المسلحة في االراضي الفلسطينية             
واوضح ان   .توافقنا على هدنة مستمرة، وبالتالي يجب علينا ان نستمر فيها حتى يشعر االنسان انه لم يعد مهددا                

ه االعمال التي تستفز اآلخرين فانه يعمل عمال غير مسؤول بل انه يعمل ضـد مـصلحة               كل من يقوم بمثل هذ    
واضاف ال يزال الوضع االمني مضطربا في غزة وهذا االمر لن يستمر ولن نأمل               .وطنه وضد مصلحة اهله   

ـ  ,وقال .يجب ان يشيع االمن ويجب ان تتوقف كل المظاهر المسلحة         . في ان يستمر مهما كانت الظروف      ن  نح
مؤكدا وأضاف  , مقبلون على انتخابات تشريعية يشارك بها ألول مرة كل طيف فكري سياسي عقائدي فلسطيني             

 تأجيل االنتخابات السباب     هناك من يرى انه ال بد من       , قائال وتابع .نحن نرحب بكل هذه االطياف دون استثناء      
  .نقول لن تتأجل االنتخاباتإال أننا  ,مختلفة

  11/12/2005الغد االردنية 
  

  ضحك على الذقون  الدولتينمشروع : قريع .4
 قال أحمد قريع أمس إنه ال معنى لمشروع دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل مع استمرار :رويترز –رام اهللا 

الجدار الفاصل وتوسيع المستعمرات على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها ضحك على في بناء ال
دولة متصلة قادرة على الحياة ال يمكن ان تؤسس طالما استمر االسرائيليون في مخططهم وقال إن  .الذقون

 وفرض واقع على األرض من تهملعزل القدس عن بقية الضفة، واالبقاء على كتل استيطانية كبيرة تحت سيطر
حلول االسرائيلية وقال ان البديل للمشروع االسرائيلي هو رفض الفلسطينيين لل .خالل اجراءات أحادية الجانب

والتمسك بالقدس عربية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية وعدم التوقيع او المساومة على حقوق الشعب 
   .الفلسطيني المشروعة

  11/12/2005الحياة الجديدة 
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  دحالن يخوض االنتخابات مستقالً عن فتح  .5
وض االنتخابات كمستقل وليس  علم من مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة ان محمد دحالن سيخ:غزة

 . فتح ضمن قائمة
  11/12/2005البيان االماراتية 

  
    في القدس في االنتخابات التشريعيةالتوحد على تتفقالفصائل  .6

ـ رام اهللا  ذكر مسؤول في الجبهة الشعبية ان الفصائل اتفقت فيما بينها على تحييد مدينة القدس عـن  : ا ف ب 
وقالت خالدة جـرار ان حركـة        .تشريعي وتشكيل كتلة موحدة من كافة الفصائل      التنافس على مقاعد المجلس ال    

، فإن احمد سعدات بعث برسالة الـى        هاحسببو .حماس وافقت على هذه الفكرة، وكذلك باقي الفصائل االخرى        
وقالت ان خوض االنتخابات بقائمـة موحـدة سيـشجع     .محمود عباس للمساهمة في تشكيل هذه الكتلة الوطنية 

ـ             القدس سطينيين المقيمين في  الفل  ها على المشاركة الكبيرة، اضافة الى ان خصوصية المدينة يحتم علينا خوض
  .موحدين

  11/12/2005الغد االردنية 
  

  خطأال االحتالل إسرائيليين دخال بيت لحم بطريق جيشالسلطة تسلم  .7
من التابعة للسلطة سلمت إسـرائيل   أفادت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية أن أجهزة اال:د ب أ ـ   بيت لحم

وقالت المصادر األمنية الفلسطينية أنه تم توقيفهمـا         .امس إسرائيليين اثنين دخال مدينة بيت لحم بطريق الخطأ        
في المقابل قالت المصادر االمنية االسرائيلية ليـديعوت         . االسرائيلي -وإرسالهما إلى مكتب االرتباط الفلسطيني    

  . استجوباحيث  إلى نقطة عسكرية هما أنه تم نقلتوذكر. مواطنينالسرائيلي اعتقل أحرونوت إن الجيش اال
  11/12/2005الغد االردنية 

  
   نظام االقتراع المسبق لقوى األمنيتسلم الفلسطيني مجلس الوزراء .8

فـي  رفعت لجنة االنتخابات المركزية إلى مجلس الوزراء امس، نظام االقتراع المسبق لقوى األمـن               : رام اهللا 
االنتخابات التشريعية للموافقة عليه، والذي يتكون من جميع الضوابط التفصيلية التي تحكـم نزاهـة العمليـة                 

وتقوم وزارة الداخلية في موعد أقصاه سـتة         .23/1/2006وقد حدد هذا النظام موعد االقتراع يوم         .االنتخابية
دة وفق المواصفات التي تطلبها اللجنة ألفـراد قـوى   أسابيع من اليوم المحدد لالقتراع، بتزويد اللجنة بقوائم مع       

وينطبق على ناخبي قوى األمن غير المشمولين بالقوائم ما ينطبـق علـى النـاخبين               . األمن الذين سيقترعون  
  .العاديين

  11/12/2005الحياة الجديدة 
  

   في معبر رفح لتسهيل سفر الحجاج العملتمدد السلطة  .9
 ساعة متواصلة في الثامن والعشرين مـن        18طينية ان معبر رفح سيعمل لمدة       اعلنت السلطة الفلس  : الفت حداد 

فـي   وقال محمد دحـالن    .الشهر الحالي وذلك بهدف تسهيل سفر آالف الحجاج الفلسطينيين ألداء مناسك الحج           
 إن السلطة بدأت استعداداتها لنقل الحجاج  بالطريقـة التـي            ,مؤتمر صحفي مشترك مع ديفيد وولش فى غزة       

  من جهة اخرى طلب من وولش المساهمة فى إزالة اإلغالقات الداخلية في الضفة الغربية  و.تهمالءم مع كرامتت
  .لتسهيل االنتخابات التشريعية ومن ثم السماح للمعتقلين السياسيين في إسرائيل بالمشاركة
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  10/12/2005 48عرب
  

  المقاومة تقصف معبر كير شالوم .10
 ألوية الناصر صالح الدين، وكتائب هأعلنتما  :وكاالت وغزة من 11/12/2005 الخليج االماراتية نشرت

إن عناصرهما تمكنت من إطالق : وقالت المجموعتان. قصف معبر كيرم شالومعن شهداء األقصى، أمس 
 .أربعة صواريخ باتجاه المعبر

 أن الـشرطة  ,ي فلـسطين  مـصدر أمنـي   به أفادما  : د ب أ   نقال عن  11/12/2005البيان االماراتية   وذكرت  
ضبطت أمس أربع منصات صواريخ قسام كان مسلحون فلسطينيون يستخدمونها في قصف أهداف إسـرائيلية               

 الجانب اإلسرائيلي نظيره الفلسطيني أن أربعة صواريخ أطلقت تجاه          بعد أن أبلغ   ,انطالقاً من جنوب قطاع غزة    
  .كيرم شالوم

  
   اسرائيل تبعات سياسة االغتياالت  تحملحماس  .11

حذرت حماس من استمرار عمليات االغتيال اإلسرائيلية بحق المقاومين والمواطنين الفلـسطينيين،            : الفت حداد 
وقالت ان استمرار االغتياالت ستكون له تداعيات خطيرة على مجمل الوضـع الـسياسي، محملـة حكومـة                  

يس مجرد رد فعل بل هـو سياسـة   أن االغتياالت األخيرة تؤكد بأن االغتيال ل      واعتبرت، .مسؤوليةالاإلحتالل  
وأكدت أن االغتياالت المستمرة إضافة إلى القصف المنهجي لمناطق          .ممنهجة ضاربة جذورها في فكر الكيان     

وأكدت أن التزامها بالتهدئـة      .قطاعالقطاع غزة يثبت أن قوات االحتالل إنما تهدف إلى ترسيخ سيطرتها على             
  .ب ابناء الشعبال يعني أن تكون سيفاً مسلطاً على رقا

 10/12/2005 48عرب
  

  الحتالل لاستشهاد فلسطيني متأثرا بجراح اصيب بها خالل غارة  .12
قالت مصادر طبية فلسطينية ان فلسطينيا استشهد متاثرا بجراحه التي أصيب بها قبل يومين خالل               : الفت حداد 

نها سترد بقوة وان استـشهاديها      كتائب ا الواكدت   .غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من كتائب شهداء األقصى       
لن يكون إال في قلـب       وتعهدت بأن ردها   .تفجير في كل مكان وفي أي وقت تريده المقاومة        لعلى استعداد تام ل   

  .العمق اإلسرائيلي وفي أقرب مما تتصور اسرائيل
  10/12/2005 48عرب

  
   لإلنتخاباتحسابات ضيقة حالت دون توحد قوى اليسار الفلسطيني: الشعبية .13
حملت الجبهة الشعبية القوى اليسارية األخرى في الساحة الفلسطينية مسؤولية عدم التوحد ضمن قائمة  :غزة

وقال أحمد سعدات، إن عدم التوصل إلى اتفاق على برنامج سياسي . موحدة لخوض االنتخابات التشريعية
كلة التي تعاني منها القوى واشار الى ان المش. واجتماعي لقوى اليسار يرجع الى حسابات البعض الضيقة

اليسارية الفلسطينية تكمن في عدم التكامل فيما بينها، فهناك خالفات سياسية ومنهجية حول التعامل مع 
  .المشاريع السياسية المطروحة لتسوية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي

  11/12/2005الشرق االوسط
  

   الضفة ويعتقل العشراتعلىاالحتالل يشدد حصاره  .14
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 .كدت مصادر المنظمات االنسانية ان جيش االحتالل شدد حصاره على مدن الضفة الغربية             أ :وكاالتـ   غزة
 .   فلسطينيين ضمن حملة متواصلة من االعتقاالت7في نابلس امس حيث اعتقل 

11/12/2005الغد االردنية   
 

   جيش االحتالل نيته تنفيذ عملية يزعماعتقال فلسطيني  .15
وادعـى   .رب حاجز بيت لحم، شابا فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية في مدينة القـدس             اعتقل جيش االحتالل، ق   
وتم تـسليم الـشاب لجهـاز       .  على عبوتين مرتجلتين وعلى مسدس بالستيك وقناع       تهالجيش انه عثر في حوز    

  .الشاباك االسرائيلي
 10/12/2005 48عرب

 
  اعتقال فلسطينية حاولت طعن جندي إسرائيلي  .16

وافاد مصدر عسكري  . شابة فلسطينية طعن جندي اسرائيلي في الخليل، لكن تم توقيفهاحاولت: أ ف ب
 . عاما18اسرائيلي ان الجندي تمكن من السيطرة على الشابة البالغة من العمر 

11/12/2005البيان االماراتية    
 

  شهرا18خدمة مدنية للشباب الفلسطيني تمتد لـ مشروع  .17
الفلسطينية، هذا األسبوع، فكرة مشروع جديد لفرض الخدمة المدنية االلزامية انطلقت في السلطة : تل أبيب

وحظي المشروع بدعم وتشجيع نبيل شعث .  شهرا18ً عاماً، ذكوراً وإناثاً، ولمدة 18على الشباب في سن 
ذ انه ، إبالفوائد االقتصادية واالجتماعيةوقال محمد اشتية ان مثل هذا المشروع، يعود . وعدد من الوزراء

وأوضح .  شهرا18 ألف شاب الى سوق العمل أو سوق البطالة لمدة 74يؤدي الى تجميد انتقال ما يزيد عن 
 .  مليون دوالر200ان تكاليف المشروع تقارب 

  11/12/2005الشرق االوسط
  

   طفال52 الشهر الماضي بينهم خالل مواطنا 260اعتقال  .18
 260أن قوات االحتالل اعتقلت خـالل الـشهر الماضـي     ذكر مركز األسرى لإلعالم :غزة ـ حسن دوحان 

عاما إضافة إلى تمديـد االعتقـاالت       18 طفال تقل أعمارهم عن      52مواطنا في أنحاء متفرقة من الضفة بينهم        
اإلدارية وتمديد فترات التحقيق وتحويل عدد من األسرى للحكم اإلداري وإبعاد عدد منهم إلى الخارج والحكـم                 

وأوضح أن مديرية السجون صعدت من حدة انتهاكاتها بحق األسرى كما كـشفت              .ام جائرة على اآلخرين بأحك  
  .قضية معتقل عوفر

  11/12/2005الحياة الجديدة 
  

  الشين بيت يستـشعـر الخـطـر في الضـفـة الـغربية .19
 ‚الغربيةذكر ديسكن ان الفصائل الفلسطينية المسلحة ستبدأ على األغلب بشن المزيد من الهجمات في الضفة 

وهو ال يرى لدى السلطة أي قدرة على فرض النظام واحترام القانون وأنها ال تلعب في هذا المجال سوى دور 
المستوى العام للعنف تراجع بصورة جذرية بعد توصل واشار الى ان . محدود يكاد يصل إلى الصفر

  ت من تبادل اطالق النار وترى اسرائيل الفلسطينيين واالسرائيليين إلى هدنة ومع ذلك التزال توجد هناك حاال
 .في ذلك اشارة إلى ان الفصائل المختلفة ال تزال مستمرة في تسليح نفسها
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11/12/2005الوطن القطرية   
 
 
 

 موفاز يتراجع عن تهديده بمحاصرة القطاع  .20
لديها إسرائيل ليست  إن:  تراجع موفاز أمس عن التهديد بفرض حصار اقتصادي على غزة، وقال:وكاالت

ونفى تقريرا تلفزيونيا افاد بأنه سيصدر أمرا بحظر خروج . خطط لوضع الفلسطينيين تحت حصار اقتصادي
 .السلع الفلسطينية من غزة، اذا لم ينزع محمود عباس سالح جماعات النشطاء

11/12/2005الخليج االماراتية   
 

   على نفق قرب حاجز ايرز يعثرجيش االحتالل االسرائيلي  .21
 هوادعى ان . نه عثر على نفق بالقرب من حاجز ايرز       أ جيش االحتالل،     قول 10/12/2005 48عرب عنشر موق 

كما ادعى  انه اتصل باالمن الفلسطيني واطلعه على النفق اال            . حانون الى داخل الخط االخضر     تبيمن  يصل  
 . ز ونتيف هعسراةوقال ناطق عسكري ان مخرج النفق ينتهي بالقرب من مستوطنتي اير !انه لم يفعل شيئا

أن يكون من  مصادر اسرائيلية هقدرت ما : وكاالت نقال عنغزة من 11/12/2005 الشرق القطرية وأضافت
الهدف من حفر هذا النفق هو تهريب فلسطينيين بغية تنفيذ عمليات مسلحة من داخل قطاع غزة ضد إسرائيل 

  .في المستقبل
  

   2006ية في نهاية آذار شارون أمر بضرب المفاعالت النووية االيران .22
، ان شارون اصدر اوامره الى الجيش االسرائيلي باالستعداد لشن هجـوم            فت ساندي تايمز البريطانية اليوم    كش

وقالت انها استقت هذه المعلومـات مـن    .2006محتمل على المفاعالت النووية االيرانية، في نهاية شهر آذار        
ر أصدر شارون هذا االمر في اعقاب تلقيه معلومات من جهاز           وحسب هذه المصاد  . مصادر عسكرية اسرائيلية  

 ,لصحيفةل نوافاد مراسال  .االستخبارات تدعي ان ايران اقامت مفاعالت لتخصيب اليورانيوم في مناطق مدنية          
وقالت انه اذا   . ان مصادر عسكرية اكدت ان االستعدادات للعملية دخلت، األسبوع الماضي، في مرحلة متقدمة            

عملية قوات خاصة وسالح الجو بهدف ضرب عدة مفاعالت         الادقة على الخطة فستدمج اسرائيل في       تمت المص 
وأضافت ان اجهزة االستخبارات االسرائيلية بـدأت       . عرقلة الخطة النووية االيرانية لعدة سنوات     لفي آن واحد    

وقالت . 2005أهم هدف للعام    بجمع معلومات مكثفة حول المسألة النووية االيرانية منذ تم االعالن عن ايران ك            
ولم تنـف   . الصحيفة ان اسرائيل حددت شهر آذار، بسبب تخوفها من قيام ايران بتحسين مقدراتها االستخبارية             

جهات عسكرية وسياسية، صباح اليوم، احتمال تنفيذ هذا الهجوم، لكنها زعمت ان امرا كهذا لم يـصدر عـن                   
  .شارون

  11/12/2005 48عرب
  

  يوميات طفل فلسطيني في مسرح جّوال   ··· القدس والصندوق  .23
 المسرح أحد األدوات التي عبر الفلسطينيون من خاللها عما واجهوه من مـصاعب      يعتبر :رسول محمد رسول  

التشريد واالعتقال والقتل الفردي والجماعي واحتالل األرض، ومن عقبات كثيرة خلقها المحتـل اإلسـرائيلي               
 إال أن المبـدعين الفلـسطينيين       .مجتمعية والفلكلورية الفلسطينية خصوصيتها التاريخية    لسلب الهوية الثقافية وال   

دأبوا على ترسيخ هويتهم من خالل أعمال فنية متعددة األشكال ومنهـا الفـن المـسرحي الـذي وجـد فيـه                      
وع، فـضالً   الفلسطينيون الوسيلة األكثر تعبيرية لكونها تجمع بين الصورة المرئية المتحركة، والصوت المسم           
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تُعرض في أبو ظبي مسرحية القدس والصندوق،      وفي هذا السياق    . عن اللون والضوء، وحيوية المكان والزمان     
 لتعريف جمهور الطالب فيها على      العاصمةوهي مسرحية دمى جوالة دخل كادرها الفني إلى عدد من مدارس            
   ويتعرف فيها على رحلة طفل فلسطيني قام شجاعة الطفل الفلسطيني الذي يقاوم االحتالل وعوائق االحتالل،

  
  .بها منطلقا من مدينة غزة إلى مدينة القدس المحتلة، مرورا بالمدن واألحياء الفلسطينية األخرى

11/12/2005االتحاد االماراتية   
 

   بين غزة والضفة الحركةواشنطن تريد فتح  .24
إن الواليات المتحدة مـصرة     : فيد وولش قوله   هآرتس عن دي   هنقلتما   11/12/2005 الخليج االماراتية    نشرت

 حول تسيير القوافـل جـاءت ردا        هوأشارت إلى أن تأكيدات   . على تشغيل القوافل في الموعد المحدد في االتفاق       
على تصريحات منسق عمليات الجيش اإلسرائيلي، التي قال فيها إن إسرائيل ال تنوي االلتزام بما تم االتفـاق                  

 .منيةألناحية أالأوقات أفضل من لحين توفر فل، قواالعليه حول تشغيل 
،  السلطةح دحالن أنيصرت :غزة من  صالح النعامينقال عن مراسلها 11/12/2005 الشرق االوسطوأوردت

بصدد االتفاق والتنسيق مع ولش لالستمرار في تنفيذ ما تم االتفاق عليه مع رايس في ما يتعلق بالمعابر وفي 
 انه من غير المسموح السرائيل نسف هذا االتفاق ,ومن جهته، اكد ولفنسون. تفاقتحريك القوافل حسب اال

 .بسبب العمليات، وانه يتوجب عليها االلتزام به
  

   الفلسطينيون احترموا التزامانهم: مصدر غربي .25
ر وأضاف ان القرا .رفح أعلن مصدر دبلوماسي غربي أن الفلسطينيين يحترمون التزاماتهم المتعلقة بمعبر  

  .تفاقات غير مبررالاألحادي الجانب للحكومة اإلسرائيلية بتجميد تطبيق ا
11/12/2005البيان االماراتية    
 

  دمشق تتوقع فتح ملف القيادات الفلسطينية لديها  .26
رجح مراقبون أن يفتح التصعيد اإلسرائيلي الجديد ضد الفلسطينيين ملف القيادات :  تيسير أحمد-دمشق 

ودة في دمشق، بعد أن سارعت الدوائر اإلسرائيلية إلى تحميل العاصمة السورية المسؤولية الفلسطينية الموج
ويرى المراقبون أن إعالن بعض القيادات من دمشق عزمها على عدم . المباشرة عن أي عمل فلسطيني مقاوم

يد الضغوط على تجديد التهدئة، مؤشر يمكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة لفتح هذا الموضوع من جديد بغية تشد
وترى دمشق، أن االحتالل . سوريا لتغيير سلوكها الممانع للمشروع األميركي واالنخراط فيه بشكل كامل

 على إنجاح ماإلسرائيلي هو سبب وجود هذه القيادات على األراضي السورية، وأن دمشق ساهمت في تشجيعه
 .  الحوار الفلسطيني

11/12/2005البيان االماراتية   
 

  حماس تطالب بخطوات عاجلة لنزع سالحواشنطن .27
واعلن  .انتقدت الواليات المتحدة قرار حماس عدم تجديد اتفاق الهدنة الهش مع اسرائيل :الوكاالتـ واشنطن 
واتهم حماس بأنها تريد  .جيدة طالما انها لم تتوقف وتوقفها يبدو قريباكما قلنا دائما هي  ان الهدنات ,آدم اريلي

 . وضد الجهاد االسالميا مدنيين ابرياء وطلب من السلطة القيام بخطوات ضدهممارسة العنف ضد
  11/12/2005السياسة الكويتية 
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   الدولتين   بحلتشكيك أميركي  .28
 وقال انه التوجد طريق     . مارتن أنديك أنه متشائم من الناحية العملية واأليديولوجية         أكد : هدى توفيق  -واشنطن  

وكشف انه على عكس ما يتصوره البعض بأن االنسحاب         . ى أساس قيام دولتين   اآلن للحل الذي طرحه بوش عل     
 وقال ان اسرائيل انسحبت من غـزة        .من غزة سيكون منطلقاً لمفاوضات الحل السلمي وتنفيذ خريطة الطريق         

  .من جانب واحد ألنها ال تعتقد بأن لديها شريكاً للسالم
  11/12/2005االتحاد االماراتية 

  
   المستقلة مصلحة أردنيةالفلسطينية الدولة إقامة: البخيت .29
 ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي مصلحة اردنية مثلما هـي مـصلحة              االردني أكد رئيس الوزراء     :بترا

وعرض الجهود التي يبذلها االردن الستئناف المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين واالسـرائيليين            . فلسطينية
  .ق التي تهدف الى اقامة الدولة الفلسطينية وانهاء االحتالل االسرائيليلتنفيذ خارطة الطري

11/12/2005الغد االردنية   
 

 بريطانيا تقر بالمساهمة في برنامج التسلح النووي اإلسرائيلي  .30
سي أن اتفاقا فاوضت بشأنه لندن لتصدر إلى النرويج مياه ثقيلة مركبة .بي. أفاد تحقيق بثه تلفزيون بي:أ ف ب

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن األمر لم . تخدم كعنصر مبطئ للنوترون في المفاعالت النوويةتس
 ناطق باسم الوزارة بعد ذلك إن الوثائق تدل في حين قاليكن يتعلق إال ببيع النرويج فائضاً من المياه الثقيلة، 

كنا نعلم في تلك اللحظة أن النرويج كان لديها و , طناً من المياه الثقيلة25على إننا أعطينا موافقتنا على نقل 
سي  .بي.التي استندت إليها بي  وثائق الهيئة النووية البريطانية،ويشار إلى أنمشروع لبيعها إلى اسرائيل، 

وطالب نائب في تيار اليسار في حزب .  بأن لندن لم تكن تعلم أن إسرائيل كانت الوجهة النهائية للوقود,تشكك
كنا طرفا في تطوير منشأة نووية في إسرائيل استخدمت لصنع  :الئشكيل لجنة تحقيق برلمانية، قاالعمال بت

 . السالح الذري والنرويج لم تكن سوى غطاء
11/12/2005البيان االماراتية   

 
  3-2  عند الشيخ أحمد ياسينالسياسيةقراءة في مشكّالت الرؤية  .31

 يوسف موسي رزقة. د
السياسية االستراتيجية من خالل مقاربة المشكالت الرئيسة لها، باعتبار أن أي تحليل رؤية الشيخ أحمد ياسين 

: إيجابي وموضوعي للرؤية ال بد وأن ينطلق من هذه المشكالت التي جمعتها الدراسة في خمس منها هي
  .  واإلسالميةالعقيدة واإلخوان والتغيير واالستثمار والقضية الفلسطينية والوحدة الوطنية واألمة العربية

في نظرية التغيير التي تبناها الشيخ تمتزج السياسة بالعمل الدعوي من ناحية وبالمقاومة من ناحية أخري، 
فحركة حماس ليست حزباً سياسياً يمارس السياسة في الصحف والصالونات والمهرجانات العامة، بل هي 

 .عمل الحزب جزء يسير من أعمالها) حركة ـ جماعة(
المستمد من اإلسالم، وفقه الحركة اإلسالمية ) القيمي(إن نظرية التغيير واالستثمار في اإلنسان تتصف بالبعد 

حيث يخضع العمل لعمليات التقييم واستخالص العبر دون االكتفاء ) العملي(الحديث، كما أنها تتصف بالبعد 
ها تؤكد الرغبة في تحقيق النجاح ومراكمته باتجاه إن عملية التقييم نفس. بتزويد المجتمع بالرؤية النظرية فحسب

م، بدأنا 1980واإلعداد الفعلي بدأ منذ عام .. يقول الشيخ إن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة. األهداف الكبري
ويقول إن دولة فلسطين قادمة إن شاء اهللا، ألن اهللا . بإعداد أنفسنا لمرحلة المواجهة بتوفير السالح والشباب
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لنصر، ونصره قادم، ونريد أن نحقق شروط الخالفة في األرض من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر وعدنا با
 . بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندها تكون هذه الفئة مؤهلة للخالفة والقيادة

ين تصلح غير واردين في رؤية الشيخ التغييرية، فال فلسط) التفكير االنقالبي، والتفكير الجزئي والترقيعي(
للمفاهيم واألعمال االنقالبية، بحكم تكوينها، وال الفكر اإلسالمي الموروث عن السلف يتبني ذلك أو يشجعه، 

ومن ثم فإنه يري أن . واالنشغال بعمليات الترقيع يتعارض مع منهج اإلخوان ودعوتهم الكلية الشاملة للتغيير
سلطة ال يتحقق إال إذا كان علي قاعدة محاربة الفساد اإلصالح الذي تتحدث عنه قيادات وطنية ورموز من ال

والمحسوبية، والفاحشة، ودعم المقاومة ضد المحتل، وحفظ أمن المواطن واستقراره وحياته وحقوقه، وإذا بقيت 
 .تحت اإلمالءات األمريكية والصهيونية فنحن في واد وهي في واد آخر

الشاملة ال تتعارض مع مبدأ التدرج والمرحلية في إحداث التغيير، ومن الجدير بالتنبه هنا أن هذه الرؤية الكلية 
ما دام التدرج يسير باتجاه الكليات عن وعي بحركة الزمن والواقع ومعوقات النجاح، وهنا يقول الشيخ نؤكد 

 .علي أنه ال يمكن أن تكون إصالحات جزئية، بل يجب أن تكون كلية، بمرجعية فلسطينية
 ):األهداف والوسائل(ية الفلسطينية القض: المشكل الثالث

الذي هو في نظر المسلم األهم والمقدم، وأن كل مصيبة ) الدين(إذا كان المشكل األول والثاني ينتميان إلي 
خارج الدين تهون وتعوض، وأن مصيبة الدين ال عوض لها، فإن المشكل الثالث في رؤية الشيخ السياسية 

م، وبات يعرف في المحافل العربية والدولية 6/6/1967دا محتالً بكامله في الذي غ) الوطن(والدعوية أيضاً هو
 .بالقضية الفلسطينية 

إن من حسن الطالع أن تحتضن فلسطين المسجد األقصي المبارك أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
دين، وأن تمتزج قضية مسري رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم إذ يكفي هذا مبرراً ألن تمتزج السياسة بال

الوطن المحتل بقضية الدين، وكأن من أراد أن يسلم له دينه فعليه أن يهتم بفلسطين المحتلة باعتبار أن االحتالل 
ليس عدواناً علي الجغرافيا وحقوق األفراد المادية، بل هو عدوان علي دين األمة قبل كل شيء، ومن ثم نجد 

 إن فلسطين تؤثِّم المسلمين أو تطهرهم، فمن حفظ دينه وعمل لها خرج في الخطاب الديني والسياسي من يقول
من اإلثم، ومن أعرض عنها ولم يلتفت لها وقع فيه حيثما كان، وفي الفقه اإلسالمي ترتيب للواجبات باعتبار 

 .الجوار وما يلي الجوار، والمهم أن الجميع بلغة الفقه مكلف وسيسأل عما هو مكلف به
 خطاب الشيخ وميثاق حماس أرض وقف إسالمي أوقفها الخليفة عمر بن الخطاب علي إن فلسطين بحسب

أجيال المسلمين، وليس لحاكم أو رئيس أو ملك أو أمير أن يتنازل عن جزء منها لصالح اليهود، وأن أي اتفاقية 
 غيرها من بالد تقضي بالتنازل عن فلسطين أو جزء منها هي اتفاقية باطلة ال تلزم مسلماً في فلسطين أو في

 .المسلمين
وإن تحرير فلسطين من الغاصبين وإعادتها إلي اإلسالم هو واجب شرعي معلق في عنق كل مسلم ومسلمة 
ومن ثم في عنق األمة اإلسالمية كلها، وترتفع قيمة هذا الواجب وما يترتب عليه من أحكام في الدنيا واآلخرة 

 تتفوق علي مسؤولية العالم، ومسؤولية العامة هي أدني من كلما علت مسؤولية الفرد، فمسؤولية الحكام
ومسؤولية شعب فلسطين عن التحرير هي أعلي من مسؤولية الشعوب المجاورة أو . مسؤولية العالم والحاكم

 .البعيدة، ألن الفلسطينيين هم أصحاب األرض والوطن وإن كانوا شركاء لآلخرين في الدين واإلسالم
الفلسطينية جزء من حياتنا ووجداننا، نتنفسها مع الهواء فعالً، الظروف التي كنا نعيشها القضية : يقول الشيخ

في المخيمات كانت تذكرنا ليل نهار بالمأساة والنكبة، كنا نسمع أخبار المذياع ونتابع تطورات القضية وبدأت 
وهي علي بعد كيلو مترات ) ورةالج(تتبلور شيئاً فشيئاً حتي وصلنا إلي مرحلة الشباب ونحن ننظر إلي قريتنا 

 .من قطاع غزة، وكان السؤال المهم ماذا نفعل حتي نعود إلي أرضنا؟
كيف نقيم دين اهللا في : لقد تمحور المشكل األول في الرؤية السياسية للشيخ الشهيد رحمه اهللا حول سؤال يقول

تعداها إلي الحاكمية علي النحو الذي األرض؟ وإقامة الدين هذه ال تقف عند الصالة والزكاة والعبادات، بل ت
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وتمحور المشكل الثاني حول . فصله الشهيد سيد قطب رحمه اهللا في ظالله أو حسن البنا رحمه اهللا في رسائله
كيف نعود إلي أرضنا؟ أي كيف نحرر فلسطين ونزيل عنها االحتالل ونعيدها إلي العروبة واإلسالم؟ ال كيف 

 !الواقع؟نتعايش مع المحتل ومع األمر 
، كيفية إقامة دين اهللا، وكيفية تحرير األرض، ليس سؤال من أعيته اإلجابة، أو ) الكيفية(إن سؤال الشيخ عن 

فقد القدرة علي الرؤية والفعل، إذ يقول بلسان الواثق بالمستقبل لم أترك الشلل الذي أصابني في جسمي أن 
لبناء، وخاصة تعبئة النفوس المسلمة للقتال والمواجهة يكون عائقاً أمام االستمرار في الدعوة والعمل وا

ويقول في رسالته األخيرة التي وجهها إلي الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر قمتهم المنعقد . واالستشهاد
أرض فلسطين وقف إسالمي ال يجوز التنازل : بتونس قبيل استشهاده بأيام وكله ثقة بأن التحرير قادم بإذن اهللا

 .نها، وإن كنا ال نملك اآلن القوة الالزمة لتحريرهاعن شبر م
فقد تحددت أهداف . ففي هذه األقوال تحديد واضح لألهداف وللوسائل، ومعرفة كاملة للعقبات وحركة الزمن

تحرير فلسطين، وتحددت وسائله من غير تفصيل في : إقامة دين اهللا، واآلخر: األول: الشيخ إجماالً في هدفين
 .ولي الدعوة إلي اهللا، واألخري الجهاد والمقاومةاأل: وسيلتين

وتشهد فصول حياته أنه قد حقق نجاحات مهمة علي مستوي األهداف والوسائل في مرحلتي التعريف واإلعداد 
وتحديد المنهج والخيار، وفي الوقت الذي ما زال فيه بعض القادة الفلسطينيين يتجادلون حول الوسائل بعد 

 .ضع سنين علي النكبةمضي خمسين عاماً وب
لقد بدأ غير الشيخ بالكفاح المسلح وسيلة وحيدة للتحرير وانتهوا الي طريق اخر، وبدأ الشيخ بالدعوة والتربية 
واإلعداد وتحمل في السبعينيات اتهام اآلخرين له ولحركته بالتقاعس عن المقاومة، وانتهي هو وحركته إلي 

حظة أداة الدعوة والتربية ليكفل لجهاده االستمرار والنقاء والطهارة، وهو الكفاح المسلم واالستشهاد ولم يهمل لل
يؤمن بأن الزمن يعمل لصالح اإلسالم ولصالح التحرير، وأن دولة اإلسالم قائمة، وأن تحرير فلسطين حاصل 

 لتحريرها، ألنه ال محالة لذا يقول للحكام والملوك ال يجوز التنازل عن شبر وإن كنا ال نملك اآلن القوة الالزمة
يري أننا في الغد القريب سنمتلك هذه القوة الالزمة للتحرير رغم العقبات العديدة التي تحول بيننا وبينها بعد أن 
أقمنا اإلنسان المسلم الذي يملك الجاهزية اإليمانية واالجتماعية ألن يتحول إلي قنبلة بشرية ترهب العدو 

ا المنطلق اإليماني رفض الشيخ اتفاقية أوسلو وما تمخض عنها من ومن هذ. وتصلح الخلل في ميزان القوة
 . تنازالت، ويري أن في ذلك عدة مخالفات شرعية يحظر اإلسالم اقترافها أو القبول بها

 فلسطين ارض عربية اسالمية
 يقول الشيخ إن أرض فلسطين أرض عربية إسالمية اغتصبت بقوة السالح من قبل الصهاينة، ولن تعود إال

الهدف عنده عودة فلسطين، واألداة هي المقاومة، ولتعزيز األداة وتحقيق الهدف فإن تحديد طبيعة . بقوة السالح
القضية الفلسطينية أمر الزم لتحقيق العمق الداعم والمسؤول علي مستوي األنظمة والشعوب، فإن أعرضت 

ال بد من ربط القضية باألمة العربية ألنها :  فإن في الشعوب ما هو مفيد لذا نجده يقول،األنظمة ألسباب عديدة
وعاء اإلسالم، وباألمة اإلسالمية ألنها الدائرة األوسع ألمتنا ومستقبلنا وديننا، ونحن ال نُشعر الدول اإلسالمية 

 .والشعوب اإلسالمية أن فلسطين هي قضيتهم بل هم يشعرون بذلك
 ألهل فلسطين أن يستعيدوا وطنهم وحقوقهم لقد اغتصب الصهاينة فلسطين بقوة السالح فهل يمكن

بالمفاوضات؟ إن حديث بعض الفلسطينيين والعرب عن المفاوضات ال يعني أن وسائل الفلسطينيين قد تغيرت، 
بل يعني أن األهداف أيضاً قد تبدلت إذ لم يعد الهدف عند المفاوضين هو التحرير واستعادة الوطن المغتصب، 

ضرب من المستحيل، وهذا في نظر الشيخ يعني أن الهزيمة الحقيقية بدأت تجد لها وكأن التحرير في رؤيتهم 
مناخات مالئمة في النفس الفلسطينية بعد أن أمضي الفلسطينيون نصف قرن يرفضون الهزيمة وال يسمحون 

 ال ولعل هذا يفسر إعراضه عن التفاوض رغم أن التفاوض آلية عمل. للنفس أن تشعر بها أو أن تنطلق منها
 .مشكلة فيها وإنما المشكلة في التفريط المصاحب لها عادة
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إن من يشعر بالهزيمة في نفسه، وينطلق في حركته من قناعته بها ال يملك حق القيادة، وال يقدر علي 
واجباتها، ومن العبث حديثه عن الوسائل وعن األمر الواقع والفضاء الدولي، ألنه ال يملك أداة التحرير ال 

م، وإن الدول تزول كما يزول األفراد، وإن 1967راب الوطن وال للجزء الذي احتل مؤخراً في عام لكامل ت
وإن تاريخ األمم يحكي نماذج عديدة ألمم تحررت . ديننا الحنيف يقوم أساساً علي تغيير الواقع حين يكون فاسداً

 .من االستعمار
خرجت من النكبة :  تأخرت، وفي ذلك يقول الشيخإن شعب فلسطين هو األقدر علي قيادة معركة التحرير وإن

بدرس أثر في حياتي الفكرية والسياسية فيما بعد، وهو أن االعتماد علي سواعد الفلسطينيين أنفسهم عن طريق 
تسليح الشعب أجدي من االعتماد علي الغير، وسواء أكان هذا الغير الدول العربية المجاورة أم المجتمع 

 .الدولي
 لقد نزعت الجيوش العربية التي جاءت لتحارب الصهيوني السالح من أيدينا 1948باب نكبة ويقول في أس

ولو كانت ... بحجة أنه ال ينبغي وجود قوات أخري غير الجيوش، فارتبط مصيرنا بها، ولما هزمت هزمنا
 .أسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجريات األحداث

م، ولعل الشيخ أمين الحسيني 1948الذات من عايشوا أحداث هذا قول يوشك أن يحظي بإجماع الفلسطينيين وب
مفتي فلسطين رحمه اهللا كان من أسبق القادة الذين دعوا إلي تسليح شعب فلسطين ليدافع عن نفسه ويعالج 
قضيته، ولم يكن مقتنعاً علي المستوي السياسي والفعلي بتدخل الجيوش العربية في ذلك الوقت، إذا كانت هذه 

ن خلفها أنظمتها الوطنية فاقدة للحرية ولإلرادة ولم تكن منفعلة بفلسطين علي نحو يبعث علي الجيوش وم
 .االطمئنان بقيادتها معركة تحرير مصيرية مع المحتل

حاولت بعض الحركات الفلسطينية التي انطلقت في الستينيات أن تتبني نظرية العمل الفدائي المسلح لدفع 
، وفشلت هذه النظرية فلم تتحرك هذه األنظمة نحو المواجهة العسكرية، وحين األنظمة لتحرير تعيد فلسطين

 خرجت مهزومة وضاعت البقية الباقية من فلسطين، وحين دعمت هذه 1967فرضت عليها المعركة في عام 
األنظمة العمل الفدائي مؤقتاً دعمته ألسباب خاصة بها ال بفلسطين، وحين حققت أهدافها تورطت في معارك 

اخنة ودموية ضد العمل الفدائي، ثم انزلقت نحو االعتراف للمحتل بما اغتصب وأخذت تتفاوض معه لتحقيق س
 .مصالحها هي، ال مصالح فلسطين

إن قراءة الشيخ لهذا التاريخ وهذه التجارب فيها ما يكفي لإلصرار علي ضرورة أن يتولي شعب فلسطين قيادة 
: بية التي يسكنها التنازع والضعف واألنانية والقطرية، وفي ذلك يقولقضيته بنفسه، قناعة منه بالحالة العر

األنظمة العربية تعيش ـ في الغالب ـ أزمات شخصية داخلية أو مع الجيران، فهي غارقة في مشاكلها وغير 
ه قادرة علي متابعة مشاكل اآلخرين، ونحن بدورنا نسأل اهللا لهذه األنظمة أن تتغلب علي مشاكلها وأن تتوج

 .للوقوف إلي جانب قضايا األمة العربية واإلسالمية 
واستكماالً لهذه الرؤية فقد رأي رحمه اهللا أن مصلحة الشعب الفلسطيني وفصائله الحية تقتضي عدم التدخل في 
شؤون األنظمة العربية أو المشاركة في الخالفات التي تحدث بينها، ومن ثم لم يكن مرتاحاً لموقف منظمة 

 .الفلسطينية من غزو العراق للكويت، ولم يكن مرتاحاً من حالة تعدد المنظمات الفلسطينيةالتحرير 
إن قضية فلسطين في نظر الشيخ قضية أرض محتلة وشعب أخرج من أرضه ووطنه وممتلكاته، وعلي هذه 

ن ديارهم، األرض ينبغي أن يقوم الصراع، وال شأن للفلسطينيين فيمن عاداهم ولم يحتل أرضهم أو يخرجهم م
لذا كان هو رحمه اهللا ضد تدويل الصراع مع المحتل وإخراجه من أرض فلسطين إلي ساحات عربية ودولية، 

 .إن مصلحة القضية الفلسطينية تكمن في عدم فتح منافذ لصراعات دولية متعددة: وفي ذلك يقول
ع المحتل خارج فلسطين علي النهج نفسه فترفض كل اإلغراءات والمطالب التي تدعو إلي فتح معركة م

وتؤمن بأن هذه المعركة حين تفتح لن تحقق نتائج إيجابية لقضية فلسطين، وقد جربتها فصائل في منظمة 
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التحرير فيما عرف بخطف الطائرات أو السفن فوسعت هذه األعمال دائرة العداوة للفلسطينيين، وعززت 
 .مواقف العدو المحتل بتأييد دولي جديد

ن في نظر الشيخ وببساطة هي قضية وطن محتل يجب تحريره وإعادة شعبه إليه، وإن أمريكا إن قضية فلسطي
والغرب ينكرون علي الفلسطينيين هدفهم هذا، وإن النظام العربي لم يفعل شيئاً مجدياً لتحقيقه، وإن اإليمان به 

لتعب، وتريد أن تجد أصبح ضرباً من الخيال عند البعض، وإن بعض القيادات الفلسطينية أخذت تشعر با
للمشكلة حالً في حياتها، فاختارت طريقاً رسمها العدو نفسه، وأخذت تتحدث بلغة بعيدة عن التحرير، وبعيدة 
عما كانت تتحدث به قبل عشرات السنين، وهذا كله وضع األهداف الفلسطينية والوسائل الفلسطينية في مأزق 

 .اد حل مناسبوفي امتحان، وعلي الشيخ وغيره من القادة إيج
 :الوحدة الوطنية: المشكل الرابع

لعل هذا المشكل السياسي للرؤية الفلسطينية بعامة هو من أحدث المشكالت التي دخلت إلي الساحة الفلسطينية 
بقوة لم تكن من قبل، والفضل في ذلك ـ إن كان فيه فضل ـ يعود إلي اتفاقية أوسلو وما تمخض عنها من 

ؤية والمواقف عند الفلسطينيين وقادتهم من ناحية، وعند العرب والمسلمين من ناحية تباين واختالف في الر
 .ثانية

مسؤولية التوقيع علي اتفاقية أوسلو التي أعطت المحتل شرعية في امتالك ما احتله في ) ف.ت.م(تتحمل قيادة 
السياسية هدف التحرير م، وأزالت من الخريطة 1967م، وحقاً متنازعاً فيه فيما احتله في عام 1948عام 

واسترجاع كامل التراب وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية، وانحصرت القضية الفلسطينية بعد أوسلو في 
، وفي قرارات دولية تتحدث عن الالجئين والعودة، وهذه يمكن التفاهم حولها، 1967أراٍض محتلة بعد عام 

 .وإقامة دولة وعاصمتها القدس
 فلسطين كان بعد أوسلو كحديثه عينه قبل أوسلو، ألنه ينبع من رؤية سياسية استراتيجية وحديث الشيخ عن

 .تغذيها رؤية دينية تتحلي بمرونة مميزة في دائرة الحالل، وتتوقف عند الشبهات والحرام
بنا، وأدي إلي كان طبعاً اتفاقاً ظالماً وسيئاً ال يحقق آمال وأهداف شع: يقول الشيخ رحمه اهللا في اتفاقية أوسلو

وعند التطبيق لم ينفذ ... تفتيت وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني الذي كان في خندق واحد في مواجهة العدو
وال يوجد هناك فلسطيني مقتنع أن هذا الطريق .. ال.. منه إال القليل، وبذلك أصبح ممسوخاً، ال يساوي شيئاً

 .يعمل حدوداً فلسطينية يمكن أن يحقق أو يعمل سالماً، أو يعمل دولة، أو 
لم تقاوم حماس مؤتمر مدريد ثم اتفاقية أوسلو بالقوة المسلحة وكانت قادرة علي ذلك، وكانت تعلم األضرار 
التي يلحقها أوسلو بالقضية الفلسطينية، واكتفت بالمقاومة السلمية، وانتظرت أن يسقط أوسلو من ذات نفسه أو 

وهنا نادت حماس بالوحدة الوطنية رغم . لي مبررات سقوطه وفشلهبأيدي من صنعوه، ألن طبيعته تحتوي ع
االختالفات السياسية، وصبر الشيخ علي فرض اإلقامة الجبرية عليه ولم يحرض أتباعه علي كسر اإلقامة 
الجبرية وتحدي السلطة وهم قادرون يومها علي ذلك، ومن قبل صبر قادة حماس علي محنة االعتقال والتعذيب 

م واحتسبوا ما أصابهم عند اهللا ولم تمتد يدهم باإليذاء ألحد اعتقاداً منهم بأن الوحدة الوطنية هي 1996في عام 
 .الحصن الذي يلجأ إليه المجتمع في الساعات العصيبة

  10/12/2005القدس العربي  
 

  مأزق االيديولوجيا الصهيونية في مواجهة مقوالت العولمة .32
 مسعود ضاهر  

بالمقابل، .  وتأسيس حزب جديدتهحزب الليكود كاد يطيح بزعامته، قرر شارون مغادربعد صراع علني داخل 
مرد ذلك أن القائد العمالي بيرتس قد أنزل به . قرر شمعون بيريز مغادرة حزب العمل والعمل مع شارون



 

 14

م مساحات فأفردت له وسائل اإلعال. هكذا بدا الحدث اإلسرائيلي على درجة كبيرة من الخطورة. هزيمة كبيرة
 . كبيرة، وسجاالت يومية ستستمر إلى أن تحسم االنتخابات المقبلة مستقبل الصراع السسياسي داخل إسرائيل

ولم يعد بمقدور الشرق األوسط ان يبقى بمعزل عن تلك العولمة بعد أن تكثفت . العالم بأسره يتعولم بسرعة
عالن عن قيام الشرق األوسط الكبير بشروط تجلياتها بصورة واضحة منذ االحتالل االمريكي للعراق واإل

فااليديولوجيات . على إسرائيل أن تتالءم مع متطلبات عصر العولمة وتحدياته الكبيرة. امريكية  إسرائيلية
القديمة، وفي طليعتها االيديولوجيا الصهيونية، لم تعد قادرة على لجم حركة التاريخ والعودة به إلى الوراء بعد 

 . ه ألكثر من مائة عامأن أعاقت تطور
لقد بلغ االنقسام االجتماعي في إسرائيل درجة عالية من الحدة لم تعد معها الحلول االيديولوجية، والحروب 

وباتت صور القادة اإلسرائيليين، في صفوف الصقور، والحمائم، باهتة جدا . العنصرية ضد العرب تجدي نفعا
شارون جديد،  وبالتالي، ال نفع من الكالم عن. من االستطالعاتوال تغري جيل الشباب كما دلت نتائج كثير 

الذي ال يقدم سوى الحلول العسكرية ” اإلسرائيلي“طالما أن اإلثنين يلتقيان في وسط اليمين ” بيريز جديد“وال 
ورة فامتالك إسرائيل بص. لألزمات الداخلية الحادة، بعد أن ثبت فشلها طوال النصف الثاني من القرن العشرين

منفردة للسالح النووي، وألقوى جيش في منطقة الشرق األوسط، وتعاونها العسكري االستراتيجي الثابت 
والطويل األمد مع الواليات المتحدة، وتلقيها مساعدات عسكرية ولوجستية ومالية سخية من امريكا، كل تلك 

 .العوامل لم تمنع انفجار األزمة داخل المجتمع اإلسرائيلي
إسرائيل تنقلب ورئيس :  عناوين بعض المقاالت األخيرة عن عمق تلك األزمة على الشكل التاليلقد عبرت

جديد لحزب العمل وأجندة جديدة للمجتمع اإلسرائيلي والسياسة االسرائيلية تشهد مجابهة ثالثية ال مثيل لها، 
 أكبر حزبين في إسرائيل، نتنياهو وشارون وبيرتس ونظرية التباين في صرف القوة، واكتمال عملية تفتيت

وهل ينجح تحالف شارون  بيريز في إنقاذ إسرائيل؟ وهل يدرك العرب حجم التبدالت السياسية المرتقبة داخل 
 ....إسرائيل وكيف يواجه العرب مشروع شارون االستعماري الجديد؟

عالم العربية والدولية عن ال تعبر هذه العناوين سوى عن نماذج قليلة من الكم الهائل الذي تنشره وسائل اإل
آفاق الصراع المرتقب في منطقة الشرق األوسط، وتخطيط القيادة اإلسرائيلية للتعاون الوثيق مع االستراتيجية 
االمريكية  االوروبية لمواجهة ما تسميه اإلرهاب الدولي الوافد من منطقة الشرق األوسط والذي يهدد مستقبل 

 بيرتس، في كشف المضمر في السياسة اإلسرائيلية الجديدة حين نقل الصراع لقد نجح. العالم المتحضر بأكمله
من حقل الممارسة االيديولوجية البحتة وأبرز تجلياتها القمع اليومي ضد الفلسطينيين والتهديد بنقل المعركة ضد 

يرات مهمة داخل لبنان وسوريا وإيران إلى أجندة سياسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية تساهم في إحداث تغي
إن إسرائيل تشهد اآلن تبلور ثالث كتل كبيرة، قد ال تختلف في حماستها للدفاع عن . بنية المجتمع اإلسرائيلي

ليس من شك في أن مقوالت . أمن الدولة الصهيوينة إال أنها تتسم بشيء من التمايز في طرح الحلول السياسية
. يير جذري في االستراتيجية الدولية تجاه منطقة الشرق األوسطالعولمة ستؤدي، عاجال أم آجال، إلى إحداث تغ

لكن المقوالت الصهيونية التوراتية أوصلت إسرائيل إلى حائط مسدود بسبب عجزها عن استقطاب جميع يهود 
العالم، وبناء إسرائيل الكبرى، وعدم قدرتها على االستمرار في ضخ مقوالت عنصرية وايديولوجية متخلفة في 

لذلك تواجه إسرائيل اليوم تراجعا أو انقالبا واضحا على . إسرائيلي يعيش تطورا تكنولوجيا عاصفامجتمع 
فتبخرت أحالم االشتراكية الطوباوية، . المقوالت الشعبوية التي قامت عليها التجمعات الصهيونية األولى

تمسك بالمقوالت العنصرية على فال. والمساواة بين اليهود، والدولة القومية اليهودية على النمط االوروبي
أما الحل القابل للحياة فينطلق من رفض  .حساب شعب فلسطين وجوارها حلم مستحيل، مهما طال به الزمن

كل أشكال العنصرية، والتعصب العرقي والقومي والديني، وإقامة حوار حقيقي بين جميع األديان والثقافات في 
 . إطار عولمة أكثر إنسانية

  11/12/2005اراتية الخليج االم
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  ! عشرية؛ برة وجوةكسورفتح وحماس،  .33

  حسن البطل 
أزعم أنني أعـرف     .هكذا فكرتُ، في طريقي، أمس صباحاً، من بيتي في أقصى غرب بيتونيا الى قلب رام اهللا               

 مـع . شوارعه وحواريه، افضل من خالد مشعل؛ وأعرف بيتونيا، فيزيائياً، افضل منه          : مخيم اليرموك، فيزيائياً  
كثيـر مـن    .  عين عريك  -كانت حركة السير، مضطربة فوق بيتونيا        .ذلك، فالمناخ السياسي جوة غيره برة     

علـى  . السيارات برتقالية اللون الخاصة بالنقل العام، تنكص على اعقابها قبل ولوج المنطقة أ السيادية لبيتونيا              
ضبط المركبات المخالفة، ومخالفات أخرى     حدودها كان حاجز أمني فلسطيني معزز، كجزء من الحملة األمنية ل          

المصادفة، هي ان سيارتي جيب لجيش االحتالل كانتا تجوبان شوارع فرعية، أقصى غـرب               .ضربت اطنابها 
السيارة مـشبوهة   . بيتونيا، وال تستوقفان السيارات، لفحص االوراق، بل تستوقفان الركاب، السيارات، الهويات          

  !او الراكب مشبوه
الصورة فلسطينياً في مخيم اليرموك لالستنتاج الصحيح بأن األمن األعلى في يـد قـوات أمـن                 قد تغري هذه    

  .االحتالل؛ واألمن األدنى في يد قوات أمن السلطة
سنكّبر هذه الصورة ونضخمها لتقترب من الواقع، حيث تصادف ان قوات أمن الجانبين تشنان حمالت اعتقـال                 

أي فلسطيني، وعربي يقرأ شريط االخبـار، قـد          .ونشطاء آخرين .. ميفي مدن الضفة لعناصر الجهاد االسال     
 . اسرائيلية منسقة العتقال النشطاء الفلسطينيين     -يندفع الى استنتاج سياسي مفاده ان هناك حملة أمنية فلسطينية           

وقضيت قرابة عشر سنوات في بـالدي،       .  عاماً، وهي تزيد عما قضاه خالد مشعل       74قضيت في المنفى فترة     
لذلك، أرى األمور من غير الزاوية التي يراها مشعل، بمـا            .افلة بمفارقات أقسى وأشد مضاضة على النفس      ح

في ذلك فرز االسباب االمنية الفلسطينية المباشرة لضبط المركبات، وتلك األقل مباشرة لضبط بعض نـشطاء                
  .اآلن، وقبالً حماس وحتى كتائب األقصى.. الجهاد

 اسرائيلي ضد رجال المقاومة، بل حالة تقـاطع         - لكن ال يوجد تنسيق أمني فلسطيني        .كم توجد مفارقات؟ نعم   
  .عابرة اللتقاء مقتضيات أمنية فلسطينية واسرائيلية متضاربة في األساس

بمقارنـة مـع    و. تصفحت معطيات استطالع رأي حول أبرز مرشحي احدى المحافظات الوازنة في الـضفة            
يشبه موازنة كسور عشرية في شعبية مرشحي الثورين األكبرين حمـاس           استطالعات أخرى، خلصتُ الى ما      

 لـصالح   4 على   6تقول الموازنة العامة ان الفرصة االجمالية لمرشحي فتح مقابل مرشحي حماس هي             . وفتح
  .هذا دون احتساب نصيب القوائم األخرى.. فتح

 وفي مخيم البقعة    ,باقي مخيمات لبنان  لكن، في مخيم اليرموك وباقي مخيمات سورية، وفي مخيم عين الحلوة و           
  . الحمساوية-وباقي مخيمات االردن، قد تنعكس نسبة الكسور العشرية، الفتحاوية 

الناس هناك، قد يتسرعون، ولهم في ذلك عذرهم، في االستنتاج بتالقي مصلحة أمن السلطة الوطنيـة وأمـن                  
مية يتهرب من الحاجز الفلسطيني، قـد يكـون مـع           لن يلتفتوا، مثالً، الى ان سائق سيارة نقل عمو        . االحتالل

ولكن السائقين يتشاطرون على    .. مع مرشح فتح او مرشح حماس     . التصويت في االنتخابات، او ضد التصويت     
  .حاجز األمن الفلسطيني، كما يتشاطرون على حواجز األمن االسرائيلي

ت التشريعية في موعدها المقرر؛ وتهديد خالـد        هذه مقارنة لفهم تهديد حماس بخرق الهدنة اذا لم تجر االنتخابا          
وفي الحالتين، هذا ابتزاز سياسي ذكي لكنه يمشي على ناس برة اكثـر             . مشعل بانهاء الهدنة بعد انهاء موعدها     

يسمعونه بقلوبهم في مخيم اليرموك غير ما يسمعونه بآذانهم علـى حـاجز األمـن               . مما يمشي على ناس جوة    
  .الفلسطيني اخر بيتونيا

  11/12/2005االيام الفلسطينية 
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