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  فوز كبير لحماس يعمق أزمة فتح   .1
النتائج شبه النهائية النتخابات المرحلة األخيرة       أن   :غزةورام اهللا    من   17/12/2005 الخليج اإلماراتية    نشرت

عين بالهزيمة الكبيرة التـي لحقـت       من االنتخابات البلدية ضاعفت من األزمة الحالية في فتح، وأقر زياد أبو             
 قلقة للغاية أمام النتائج التي بدأت أمس بالظهور، وعزا الهزيمة إلى الفوضى التي تـسبب                هابالحركة، وقال إن  

خـسارة  الإلى أن    قلقال  ومرد .بها مسلحون من الحركة، وإلى فشل القيادة في اختيار مرشحين يحظون بشعبية           
  . لفتحل تمت في مواقع كانت تعتبر معاق

ـ غزة من 17/12/2005 البيان وذكرت أحرزت نتائج جيدة في البلدات الصغيرة أن فتح :  رام اهللا والوكاالت 
ما يسمح لها بالتفوق على حماس، من حيث عدد المقاعد اإلجمالي الذي فازت به في مجمل المجـالس البلديـة                    

لمقاعد المتبقية على تشكيالت أخـرى      لحماس، فيما توزعت ا   % 26مقابل  % 35حصلت على   حيث  . المنتخبة
 بحـسب   من الناخبين % 75 إلى    في انتخابات االمس   ووصلت نسبة المشاركة  . غير رئيسية ومرشحين مستقلين   

ن نسبة اإلقبال على االقتراع كانت ضعيفة في المدن ومرتفعة          أ ,أوضحأما جمال الشوبكي ف    .مسؤول فلسطيني 
النتائج أن تقدمها مؤشر على إمكانية حصولها على عدد كبير من            لىواعتبرت حماس أمس تعليقاً ع    . في الريف 

ناحيتها أمس بفوز حماس    من  اعترفت اإلذاعة اإلسرائيلية    فقد    أما إسرائيليا  .األصوات في االنتخابات التشريعية   
   .الكبير

الحركة أن فوز من مشير المصري، ما قاله : رويترزوأ ف ب، أب نقال عن  17/12/2005السفير واوردت 
أصبحت خيار الشعب ها هو رسالة واضحة إلى واشنطن والى كل من يعتبر حماس منظمة إرهابية، مفادها أن

لم نفكر ولو للحظة أن حماس ستفوز بهذا  ، قائال فتح في نابلسيمسؤولأحد  علقفي المقابل، و. الفلسطيني
االنتخابات  ن لذلك تأثير فياالرض تحركت من تحت أقدامنا، وسيكو  أن,العدد من االصوات مضيفاً

  .التشريعية
ن النتائج  أ , منصور ل ياسر وق إلى   : غزة من 17/12/2005 االتحاد االماراتية     مراسل عالء المشهراوي وأشار  

وأضاف إن هـذه    . تأكيد جديد على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار اإلصالح والتغيير ومشروع المقاومة           
 لمواصلة طريقها، ويثبت بما ال يدع مجاال للشك أنها باتت رقمـا صـعبا ال                سحماالنتائج أيضا تعطي دافعا ل    

  .يمكن تجاوزه
ن حصول اإلسالميين   من أ  إسرائيل   هقالتإلى ما   :  غزة  من 17/12/2005 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس ونوه  

  . على الهيمنة السياسية من شأنه أن يقضي على أي أمل في صنع السالم
سير وصفوا ن يدوليالن يمراقبال إلى أن: رام اهللا من   17/12/2005 الحياة الجديدة    مراسل منتصر حمدان ولفت  

العملية االنتخابية، بانها انتخابات جرت في اجواء حرة ونزيهة وأكدوا حدوث تحسن ملحوظ فـي اجـراءات                 
 فد االوروبي للرقابـة،    قيام جنود االحتالل بإعاقة اعضاء من الو       واوانتقد . مقارنة مع المراحل السابقة    هاتنظيم
اال انهم انتقدوا استمرار بعض      . بتجاوب السلطة حول التوصيات التي رفعتها طواقم الرقابة الدولية         وااشادكما  

  .مظاهر الخرق لقانون االنتخابات من حيث استمرار الدعاية االنتخابية لبعض القوائم في يوم االقتراع
من المقرر أن يعلن جمال الشوبكي ظهر اليوم         أن   :17/12/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عزالدين  و

النتائج االولية الرسمية لالنتخابات، في ظل تأكيدات من مصادر مطلعة على أن هذه النتائج لن تختلف عما تـم             
 .تناقله، أمس

  
  فتح الجديدة تسوق برنامجا يقتصر فيه الوطن علي الضفة والقطاع  .2

فتح في الداخل والخارج وثيقة تتضمن رؤيته للجانب السياسي الخـاص بمـستقبل   أرسل ناصر القدوة لفعاليات    
فورقته تحدد سبعة منطلقات جديدة وأساسية لفتح مما يعني تلقائيا إلغاء المنطلقات األساسـية القديمـة                 .الحركة

  .الموجودة في النظام األساسي للحركة
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ة تعني اإلستقاللية عـن مؤسـسات منظمـة التحريـر     استقاللية القرار للحركة وهي إشار، هو أول المنطلقات 
والثاني هو تمسك فتح بالشعب وهو تعبير جديد تماما وغامض لم يسبق ان تـضمنته كـل ادبيـات                   . مستقبال
يحدد آليات التعبئة الوطنية عبر انقالب ممنهج ومفصل على تراثيات أبو عمار في قيـادة               ، ف الثالثاما  . الحركة
يتحدث عـن الحـوار الـوطني والوحـدة          والخامس.  عن ضرورة بناء مجتمع مدني     الرابع يتحدث  و .الحركة
اما السادس فيشمل بند التسوية وفيها انقالب كبير علي الثوابت الكالسيكية وفيهـا ايـضا تعريفـات                 . الوطنية

  . يحدد طبيعة العالقة بين فتح ومؤسسات السلطة:جديدة، والسابع
 ذكر منظمة التحرير او أي من مؤسـساتها كمـا يتـضمن             ىج القدوة عل  وبجميع هذه المنطلقات لم يأت برنام     

البرنامج تقويضا بطيئا ومتدرجا لدور وهياكل المنظمة في الخارج النه ال يجوز حسب األوسـاط الفتحاويـة                  
تبديل منطلقات فتح، واي تبديالت ينبغي ان تأتي في سياق تكتيكي ولم تتضمن منطلقات القدوة اي كالم عـن                   

وقال فتحـاويون أغـضبتهم      .األرض الفلسطينية مما يعني ان الجميع إزاء حركة جديدة تحمل إسم فتح           تحرير  
قراءات وتفسيرات ونصوص القدوة للقدس العربي ان الورقة السياسية التي يحـاول القـدوة تـسويقها اآلن ال                  

ارج وال تمـنحهم اي دور      تعترف أبدا بوجود مؤسسات منظمة التحرير وال بقواعد وقادة فتح الموجودين بالخ           
من أي نوع، واألخطر ان التسريبات داخل اوساط الحركة تتحدث عن تفسيرات للنـصوص تعتبـر الـشعب                  

قطاع وتعرف األرض الفلـسطينية علـي اسـاس         الالفلسطيني هو فقط الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة و        
ها الجميع هي فقط الضفة والقطاع فيما       مفهوم تكتيكي مرحلي مفترض يعتبر ان ارض فلسطين التي يتحدث عن          

وال تذكر هـذه األدبيـات       .تم استبعاد عبارات التحرير تماما من خيارات البيانات التي تقدم بها الوزير القدوة            
  .ايضا الشتات الفلسطيني

  17/12/2005 48عرب 
  
  السلطة تعيش هاجس االنقسامات واالزمات المالية .3

نقسام في فتح ال يشكالن المخاوف الوحيدة لدى السلطة التي تعيش هذه االيام             ان فوز حماس واال   : لندن رام اهللا  
وتفاقم هذا الوضع في ضـوء رفـض الـدول          . على وقع هاجس االنهيار التام بفعل العجز المالي الذي تعانيه         

ري المانحة، منح السلطة مساعدة عاجلة، مشترطة تنفيذ السلطة استحقاقاتها فـي مـا يتعلـق باالصـالح االدا            
واالمني واالقتصادي وفرض سيادة القانون، وهي مسألة تعتبرها السلطة التزاما ال يمكن الوفاء به مئـة فـي                  
المئة في ظل االحتالل، مشددة على ان االصالحات االمنية، خصوصا تجريد الفصائل من سـالحها، سـيؤدي                 

ما مر، فامـا تأجيـل االنتخابـات،        في هذه الظروف، تجد السلطة نفسها امام خيارين احاله         و .الى حرب اهلية  
 حرب اهلية، او التمسك بالعملية الديموقراطية ومواجهة احتمال الخسارة امام حماس وما قد              والمخاطرة بحدوث 

يترتب على ذلك من تغيير في المشهد السياسي الفلسطيني، وفي مصير العالقة مع المجتمع الدولي واسـرائيل،             
علم من مصادر في حماس أنها بدأت تتهيأ الحتماالت فوزها بأكثر           رة إلى أنه    مع االشا  .ومستقبل عملية السالم  

  .وما يترتب عليه من استحقاقات سياسية وادارية من نصف مقاعد المجلس التشريعي
  17/12/2005الحياة 

  
  يترأس حملة فتح االنتخابية و  يعتذر عن رئاسة الوزراءشعث .4
 للرئيس الفلـسطيني عـن تـولي        أمسنبيل شعث اعتذر مساء      أعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن       :أ. ب. د

 بأن يكون مسؤوالً عن الحملة االنتخابية لفتح فـي          هوأضافت أن عباس كلف   . وزراء خلفاً لقريع  المنصب رئيس   
  .االنتخابات التشريعية

  17/12/2005البيان  
  



 

 5

  سالم فياض يعلق مشاركة الئحته في االنتخابات التشريعية .5
قائمة التي يرأسها في االنتخابات التـشريعية       الاعلن سالم فياض أمس تعليق مشاركة       :  غزة ـ عبدالقادر فارس 

وقال ان الظروف الحالية والتطـورات االخيـرة ال تـوفر           . بسبب الفلتان االمني والمشكالت التي تشهدها فتح      
  . اجواء مالئمة الجراء هذه االنتخابات في ظروف جيدة

  17/12/2005عكاظ 
  
    في لبنانذكرى انطالقتها حماس أحيت  .6

اكد أسامة حمدان ان الفلسطينيين ليسوا معنيين بالتورط في اي شأن حزبـي داخلـي               : احمد شلحة ،حسين سعد 
اننا اذ نتمنى ان يتجاوز اشقاؤنا اللبنانيون هذه األحداث، نعلن ادانتنـا ووقوفنـا   : واستطرادا لبناني داخلي وقال  

ان المبادرة واللقاء مع السنيورة     : تطرق الى الحوار اللبناني الفلسطيني فقال     و. ضد كل جرائم االغتيال السياسي    
 فلسطينية جديدة تقوم على اسـاس سياسـي         -هي مبادرة مقدرة من جانبنا، كما انها فرصة لبناء عالقة لبنانية          

   . وليس امني
ت السياسية فـي حركـة      بدوره أكد مسؤول العالقا    . ونظمت حماس مسيرة مماثلة في مخيم الجليل في بعلبك        

 المعركة تنتهي بنهاية العـام الحـالي وقـد          إلدارة التهدئة كانت خطوة تكتيكية      إنحماس في لبنان علي بركة      
  .استنفدت أغراضها والعدو لم يلتزم بها ومن الطبيعي أن نعود الى المقاومة

  17/12/2005البلد اللبنانية 
  

  ةالبرغوثي يطلب شطب اسمه من الئحة فتح الرسمي .7
مروان البرغوثي وأبلغه التزامه كليا بكتلة المستقبل، وطلـب شـطب            نه زار أقدورة فارس    قال   :رام اهللا غزة  

  . حزين لعجز اللجنة عن وضع قائمة مقبولة من جميع أعضاء الحركةهوأفيد أن. اسمه من الكتلة األخرى
  17/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
   تح بين شطري فتوقع حملة انتخابية حامية .8

وفي . يتوقع ان تكون المعركة االنتخابية حامية بين كتلتي فتح، وان تكون حماس المستفيد األكبر منها              : رام اهللا 
حين ستتركز حملة كتلة المستقبل على انتقاد الفساد في كتلة فتح، فإن االخيرة ستركز حملتهـا علـى انتقـاد                    

  .ذ من ياسر عرفات شعاراً مركزياً لحملتهاشخصيات في المستقبل وعلى عالقاتها الخارجية، كما ستتخ
  17/12/2005الحياة 

  
  مواطنو شمال غزة يخشون من عملية عسكرية تؤدي إلى تهجيرهم  .9

يخشى سكان شمال قطاع غزة أن تحمل لهم األيام القادمة مصائب ال تحمد عقباها، وذلك فـي                  :عيسى سعد اهللا  
ة، بحجة استمرار إطالق الصواريخ الفلسطينية على األراضي        ضوء التهديدات اإلسرائيلية المتواترة ضد المنطق     

وأسوأ ما يخشاه سكان الشمال عملية ترحيل قسري تنفذها القوات اإلسرائيلية بحقهـم،          .اإلسرائيلية انطالقاً منها  
وهددت إسرائيل، علـى     .خصوصاً أن معظم الصواريخ التي تضرب األراضي اإلسرائيلية تنطلق من أرضهم          

 من مسؤول عسكري وسياسي، بأنها ستقوم بضرب كل منطقة تخرج منها صواريخ باتجاه أراضيها               لسان أكثر 
وال تكاد تمر ساعة زمنية دون أن تطلق المدفعية اإلسرائيلية، المتمركـزة             .بقوة، بما في ذلك المناطق السكنية     

نهم يعتقدون أن ضربة إسرائيلية     ويتابع المواطنون أ   . على الحدود المتاخمة للقطاع، قذائفها على مناطق واسعة       
  .قوية لمنطقة شمال القطاع آتية ال محالة

  17/12/2005األيام الفلسطينية 
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   جدارالجرف مساحات واسعة من بيت جاال لصالح  .10

بدأت الجرافات الصهيونية تجريف أراض واسعة في منطقة رأس بيت جاال، قبالة مغتصبة جيلو، تمهيداً لبنـاء                
 دونماً  345وقال رئيس لجنة الدفاع عن األراضي، إن العمل يجري في            .لفاصل في المنطقة  مقاطع من الجدار ا   

من األراضي المزروعة بأشجار الزيتون التي تعود للعصر الروماني، وأن الجرافـات الـصهيونية اقتلعـت                
ر هـذه   وأشار إلى أن خطورة مصاد     .عشرات من هذه األشجار لتمهيد األرض رغم مقاومة السكان للجرافات         

  .  دونماً من األراضي الزراعية خلف الجدار الذي سيتم بناؤه3040األرض هو أنه سيعزل 
  17/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   في مسيرة بلعين األسبوعية ضد الجدار اتإصاب .11

ات  مواطنين فلسطينيين في بلعين، باإلضافة إلى خمسة من المتضامنين األجانب أثنـاء قيـام قـو                أمسأصيب  
وصرح منسق لجنة مقاومـة الجـدار أن المـواطنين           .االحتالل بمهاجمة مسيرة سلمية ضد الجدار في القرية       

  .أصيبوا برضوض وجروح بسبب مهاجمة جنود االحتالل لهم بقنابل الغاز واالعتداء عليهم بالضرب المبرح
  17/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  البلدة منكوبة: رئيس بلدية الخضر .12

أعلن رئيس بلدية الخضر في بيت لحم اليوم عن أن البلدة تعتبر منكوبة جراء ما تتعرض له من : عنان شحادة
وقال إن البلدة تواجه مخاطر جمة على مدار خمس سنوات  .انتهاكات إسرائيلية طالت المواطن وممتلكاته

املين ومصادرة األراضي التي طالت ماضية تتمثل في الهجمة االستعمارية الشرسة وفي الحصار واإلغالق الش
المئات من الدونمات الزراعية وما ترتب عن ذلك من خسائر فادحة في الناحية االقتصادية والتي تقدر بماليين 

جدار الذي الوأضاف أن الخطر األكبر الذي يلف البلدة هو  .الشواقل باإلضافة إلى هدم عدد من المنازل
ات األخيرة لتنفيذه والذي سيفصل البلدة عن محيطها الخارجي وعزل شرعت سلطات االحتالل بوضع اللمس

سكانها عن أراضيهم الزراعية وبالتالي تنفيذ المخطط االستعماري الرامي إلى وضع اليد على معظم األراضي 
 .وتوسيع حدود المستعمرات

  16/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  االحتالل حالياً معتقل في سجون 9200: تقرير رسمي .13
 28 أسير ومعتقل ال زالوا معتقلين في        9200أفاد تقرير إحصائي صادر عن وزارة شؤون األسرى أن حوالي           

 وحتـى  1967سجناً ومعتقالً ومركز توقيف صهيوني، ولفت التقرير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت منذ عـام               
 المائة من إجمالي عـدد مـواطني األراضـي           في 20، أي ما يقارب     ) ألف فلسطيني  650(اليوم ما يزيد عن     

ويشير عبد الناصر فروانة، مدير دائرة اإلحصاء في الوزارة، إلى أنه بالرغم من حالـة التهدئـة                  .الفلسطينية
أن قوات االحتالل أقدمت، في اآلونة األخيرة، علـى افتتـاح           و. القائمة، إال أن أعداد األسرى في تزايد مطرد       

  .ديدةالعديد من األقسام الج
  17/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  االحتالل يهدد بعدوان على غزة يهز السلطة  .14
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إذا اسـتمر    جيش اإلسرائيلي، بعدوان يهز غزة والـسلطة الفلـسطينية،        الهدد   : البيان والوكاالت  ، غزة ،القدس
ولـه إن إطـالق     ونقلت معاريف عـن موفـاز ق      . تساقط صواريخ المقاومة على أهداف إسرائيلية خارج غزة       

وأضـافت أن   . الصواريخ ال يمكن أن يستمر، مشيرة إلى أن مصدراً أمنياً كبيراً أعلن أنه على غزة أن تهتـز                 
جيش شرع في بلورة خطة لهجـوم       الموفاز وجه جهاز األمن لمواصلة تنفيذ عمليات هجومية، مشيرة إلى أن            

ى تأهب في سالحي المدفعية والجو استعداداً       أشارت إل . واسع تتضمن أكبر قصف جوي لغزة منذ تنفيذ الفصل        
وقدرت أوساط الجيش بأنه إضافة إلى القصف المدفعي الثقيل، ستقصف من الجو جـسور         . لهجوم غير مسبوق  

غير أن مصادر إسـرائيلية     . اعتبرت أوساط الجيش أن إهمال السلطة يستوجب ردا يهز السلطة أيضا          . وطرق
كمـا أشـارت إلـى أن األحـداث     . وم على أهداف للسلطة بشكل مباشرشددت على أنه من غير المتوقع الهج      

  . السياسية على خلفية االنتخابات ال تشكل وزنا في قرار الرد على التصعيد في القطاع
  17/12/2005البيان 

  
  سيعاني الفلسطينيون :  مقتل مستوطن بعداالحتالل يهدد .15

سرائيلي في الضفة الغربية، أن الفلسطينيين الذي يـسكنون         جيش اإل الهدد قائد قوات    : ياسر العقبي وألفت حداد   
 .وأعلنت كل من كتائب شهداء األقصى وسرايا القدس مسئوليتهما المشتركة          .الخليل سيعانون نتيجة عملية اليوم    

 في بيان مشترك ان مجموعة مشتركة تحركت باتجاه مستوطنة بيت هغاي قرب الخليل، وأطلقت النـار                 وقاال
وجاء أن هـذه     . االسرائيليين الذين تواجدوا في المكان، حيث قتل اسرائيلي وأصيب ثالثة آخرين           تجاه عدد من  

  . العملية تأتي ردا على مجازر االحتالل وتوغالته واغتياالته المتواصل
  16/12/2005 48عرب 

  
  إسرائيل لن تقبل في يوٍم من األيام بعودة الالجئين : بيلن .16

 .يان القاطع لعودة الالجئين الفلسطينيين، مستبعداً حصول ذلك في أي من التـسويات             أكّد بيلن رفض الك    :القدس
يديعوت أحرونوت إن الكيان لن يقبل في يوٍم من األيام حق عودة الالجئين وعلى ذلك فإنّه لـن يكـون                    لوقال  

البـت بقـضية    وأكّد أنّه حتى لو وقع اتفاق، ورغبت أطراف بعد ذلـك ب           . هناك اتفاق سالم يشمل حق العودة     
  .الالجئين الفلسطينيين مجدداً، فإنّه من غير الممكن االستجابة لهذا المطلب

  17/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 فوز حماس في االنتخابات التشريعية بات مؤكدا وتسلمها السلطة امر خطير : ديسكين .17
معاريف افادت ان  أن  اندراوسالقدس زهير ما أورده مراسلها في 17/12/2005القدس العربي نشرت 

 بات شبه ة الفلسطينيةرئيس الشاباك ديسكين، قال في جلسات مغلقة ان فوز حماس في االنتخابات التشريعي
وقال المحلل السياسي في الصحيفة بن كاسبيت، ان ديسكين ادلي بهذه االقوال في جلسات مغلقة عقدت  .مؤكد

 قوله انه هونقل كاسبيت عن. تويين االمني والسياسي في تل ابيببمشاركة مسؤولين رفيعي المستوي من المس
وفق تقديرات االجهزة االمنية االسرائيلية والمعلومات المتوفرة بحوزتها فان حماس ستفوز في االنتخابات 

وقال انه لن يفاجأ بالمرة من ان تفوز حماس  .التشريعية وتتغلب علي فتح المتشرذمة، علي حد تعبيره
واضاف ان . بات وانه لن يقع عن الكرسي في حالة تحققت تقديرات االجهزة االمنية في الدولة العبريةباالنتخا

فوز حماس لن يعتبر لدي اركان الدولة العبرية بمثابة مفاجئة، انما امرا متوقعا للغاية في ظل المتغيرات 
ي حققته حماس في نابلس والبيرة  قوله ان الفوز الذهونقلت الصحيفة عن. االخيرة علي الساحة الفلسطينية

وجنين، هو اكبر مؤشر علي ان قوة الحركة في تصاعد كبير وان مسألة فوزها في االنتخابات التشريعية هي 
 بان فوز حماس في االنتخابات التشريعية سيكون له تأثير سلبي للغاية علي هواضافت عن .مسألة وقت ليس اال
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 االوسط برمتها، وان هذا الفوز سيؤدي الي وقف العملية السلمية بين الشارع الفلسطيني وعلي منطقة الشرق
 .االسرائيليين والسلطة

اعتبر الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية ريغيف أنه إذا سيطرت حماس على     : 17/12/2005البيـان   وأضافت  
 إن إسرائيل تنظـر ببـالغ       وقالت مصادر سياسية  . الساحة السياسية الفلسطينية فسيعني هذا نهاية عملية السالم       

وأضافت فـي تـصريحات لإلذاعـة       . الخطورة إلى فوز ممثلين عن حماس برئاسة عدة بلديات مدن فلسطينية          
اإلسرائيلية أن هذا التطور من شأنه إضفاء صبغة الشرعية على حماس مما سيزيد من قوتها وتأثيرها األمـر                  

  . ركة من أسلحتهاالذي يضع العراقيل أمام الجهود الدولية لتجريد الح
  

   للحد من تنامي قوة حماس ةطلمنح التسهيالت للسإسرائيل ت .18
 عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان المستويين السياسي واالمني في تل ابيب قد قرر منح معاريفنقلت 

لة التسهيالت للفلسطينيين في الضفة وغزة من اجل تشجيع ابو مازن وتقويته في الشارع الفلسطيني في محاو
للحد من تنامي قوة حماس في الشارع الفلسطيني، ومن بين التسهيالت المطروحة والتي يؤيدها حالوتس، 

عالوة علي ذلك قالت الصحيفة ان . اطالق سراح اسري امنيين فلسطينيين يقبعون في السجون االسرائيلية
 .ت بين الطرفينالمسؤولين يعملون علي اقناع االدارة االمريكية بزيادة تدخلها بالمفاوضا

  17/12/2005القدس العربي 
  

  اسرائيل تعرب عن قلقها من التدخل االميركي بالمفاوضات مع الفلسطينيين .19
.  اعربت مصادر أمنية اسرائيلية عن قلقها الشديد من التدخل االميركي المثقل والمقلق في المفاوضات              :رام اهللا 

 -الوا ان التدخل االميركـي بالمفاوضـات الفلـسطينية    وذكرت معاريف أمس ان مسؤولين امنيين اسرائيليين ق       
واضافوا يتدخل االميركيون فـي كـل اجـزاء         . االسرائيلية ينزل الى التفاصيل الدقيقة في صالح الفلسطينيين       

المفاوضات لفتح المعابر والقوافل بين غزة والضفة حتى في مستوى عدد الحراس في الباصات والفحوصـات                
  . ي شرقي القدس ومواضيع اخرىاالمنية واالنتخابات ف

  17/12/2005الحياة الجديدة 
  

  تطوير جهاز جديد يفتش األشخاص عن بعد    .20
قالت مصادر إسرائيلية لمعاريف انه تم تطوير جهاز جديد في إسرائيل، يمكن الحراس من تفتيش أشخاص عن                 

 أحزمة متفجرة دون تعريض حياة      بعد يصل إلى أربعة أمتار دون االقتراب منهم ومعرفة ما إذا كانوا يحملون            
 وقالـت   .ويجتاز تطوير هذا الجهاز مرحلة تصنيع نموذجه األول وتسجيله كاكتشاف جديـد           . المفتشين للخطر 

  . إن هذا الجهاز يمتاز بسعره الزهيد نسبيا، إضافة إلى عنصر الردع الذي يوفرهمعاريف
17/12/2005االتحاد االماراتية   

  
  ليه تفجيرية على طريق األنفاق بالقرب من بيت لحم عمهحباطإالشاباك يدعي  .21

 نقال عن مصادر استخباراتية صهيونية أن الشباك أحبط         أمسذكرت مصادر إعالمية صهيونية صباح      : الخليل
وزعمت المصادر أن سيارة مفخخة بعبوات الغاز واألحزمـة التفجيريـة            .عملية تفجيرية بالقرب من بيت لحم     

وادعى نـاطق باسـم الجـيش        .طت بالقرب من شارع األنفاق جنوب غرب بيت لحم        وفتائل مبلله بالنفط ضب   
الصهيوني أن قوة صهيونية حضرت إلى المكان بعد تلقيها معلومة تفيد بوجود سيارة بالقرب من طريق األنفاق                 

وأضاف الناطق أن السيارة كانت معدة للتفجير داخل شارع األنفاق، حيث وضـعت علـى                .تقف بشكل مشبوه  
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حدر وتمت دحرجتها إلى الشارع إال أن السيارة توقفت على بعد أمتار من المدخل قبل انفجارهـا، وادعـى                   من
  .الناطق انه تم تفجير السيارة تحت السيطرة

  17/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   إليران  توجيه ضربة عسكرية   يعارضون   معظم اإلسرائيليين .22
يعارضون توجيـه ضـربة        نشرت نتائجه امس أن معظم اإلسرائيليين        ع للرأي أظهر استطال   : رويترز ،  القدس

  ٪ ٨٥ يديعوت أحرونـوت أن      أجرته     وكشف استطالع     .الوقت الراهن    في   عسكرية إلى برنامج إيران النووي    
بالطرق الدبلوماسـية      ويبشأن برنامج إيران النو      يجب التعامل مع النزاع الدولي       إسرائيليين قالوا إنه    510 من   

   . يدمر بضربة عسكرية   يجب أن   إن مفاعل طهران النووي   ٪ ٦٣ فيما قال 
  17/12/2005األيام البحرينية 

  
   آالف يهودي غادروا فلسطين في السنوات االخيرة710 .23

لسطين بلغ هذا العام     افادت دائرة االحصاء المركزية االسرائيلية ان عدد االسرائيليين الذين غادروا ف           :الناصرة
 آالف يهودي مقابل تدني حجم الهجرة اليهودية الـى اسـرائيل فـي الـسنوات                710رقما قياسيا، ووصل الى     

 11وقالت دائرة االحصاء انه في العام الجاري عاد الى اسرائيل            . الفا 24االخيرة، وبلغ معدلها السنوي حوالي      
  .الف اسرائيلي

  17/12/2005الغد األردنية 
 

   مقطورة سكنية   400يق في سرقة تحق .24
بدأ المستشار القضائي مزوز إجراء تحقيق يجري حتى اآلن بصورة سرية في قضية بناء المواقع االسـتيطانية                 

وحسب يديعوت أحرنوت التحقيق الـسري      .  مقطورة سكنية  400العشوائية في الضفة الغربية وبقضية اختفاء       
اره في األيام األخيرة اقتحام الشرطة لقسم البناء القروي في وزارة            وتم في إط   .مستمر منذ أكثر من ستة أشهر     

اإلسكان اإلسرائيلية بهدف ضبط وثائق وإثباتات ضد موظفين كبار وآخرين ذوي مناصب رفيعة صادقوا على               
  .بناء المواقع االستيطانية ونفذوا البناء

17/12/2005االتحاد االماراتية   
  

  لتطرف المسيحي في الواليات المتحدة إستراتيجية يهودية لمواجهة ا .25
قال زعماء لليهود االمريكيين انهم يشعرون بقلق متزايد مـن ان المحـافظين المـسيحيين               :  رويترز ،شيكاغو

وقـال   .يريدون تحويل امريكا من الناحية السياسية والثقافية الي بلد يتسامح فقط مع نموذجهم مـن المـسيحية                
شهير يوجد احساس لدي الجميع بان شـيئا مـا يتغيـر واضـاف تظهـر                فوكسمان رئيس رابطة مناهضة الت    

من الشعب االمريكي يشعرون ان الـدين والمـسيحية          % 60االستطالعات شيئا خطيرا جدا وهو ان اكثر من         
 ان زعماء ست جماعات يهودية اجتمعوا مؤخرا لبحث المـشكلة واتفقـوا علـي        ىواشار ال  .يتعرضان لهجوم 

ومن جانبه قال الحاخام رودين الرئيس السابق لالنشطة الدينية المشتركة           .ة لمواجهتها ضرورة وضع استراتيجي  
في اللجنة اليهودية االمريكية ان كل غرفة في امريكا من غرف النوم الي فصول الدراسة تواجه هجوما لفرض                  

ولة مسيحية بحكـم    واضاف انهم اناس يعتقدون بضرورة ان تكون هناك د        . الهوتيه مسيحية بحكم االمر الواقع    
وقال ان بعض القساوسة يقولون ان المسيح هو الزعيم االعلي المريكا وان قانون الرب لـه اولويـة         !! القانون

  ..علي الدستور انا منزعج جدا
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  17/12/2005أخبار اليوم المصرية 
  
  
  

   االنسحاب االسرائيلي من غزة غير مجد:دراسة .26
سة اعدها معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس حـول           اظهرت درا  : شابراهيم ابو كام  ،  رام اهللا 

، 2015بحلول عام   % 42النموذج االقتصادي القياسي لقطاع غزة ان البطالة آخذة في االرتفاع وستبلغ حوالي             
 الدراسةوأكد  . سنويا الى ارتفاع البطالة وهبوط معدل دخل الفرد       % 4وستؤدي الزيادة السكانية المرتقبة بواقع      

ان خطة االنسحاب من قطاع غزة غير مجدية بشكلها الحالي، بل على العكس فإن مردودها االقتصادي سيكون                 
  .سلبا على كل من البطالة والناتج المحلي

  16/12/2005الحياة الجديدة 
  

   يشيد بانعقاد ندوة استراتيجية الثقافة الفلسطينية قريع .27
ساحة الثقافة  إن  وقال   .لثقافة الفلسطينية، واصفاً إياها بالعرس الثقافي     أشاد أحمد قريع، بانعقاد ندوة إستراتيجية ا      

وقـال   .كانت في حاجة مستدامة إلى خطة إستراتيجية تكون دليل عمل للمثقفين الفلسطينيين مؤسسات وأفرادا             
  .، إن الندوة تهدف إلقرار مشروع إستراتيجية الثقافة الفلسطينية متحدثا بإسمهيحيى يخلف

  17/12/2005 الدستور 
  

  محافظة نرويجية تقاطع البضائع اإلسرائيلية  .28
، ثالث اكبر مدينة نرويجية إلى جانـب قـرار           النروجية صوت غالبية أعضاء مجلس مقاطعة سور ترونديالغ      

تقدم بمشروع القرار المذكور عضو مجلس المقاطعة عـن القـوى الـشيوعية،             . مقاطعة البضائع اإلسرائيلية  
كذلك صوت مع القرار أعضاء     .  المجلس من حزب التقدم المسيحي المعادي لألجانب       وصوت لمصلحته أعضاء  

وينص قرار المقاطعة علـى     . التحالف الحاكم في البالد وهم ممثلو أحزاب العمل واليسار االشتراكي والمحور          
عة بـشكل عـام     إلزام كافة بلديات المقاطعة بعدم شراء وبيع المنتجات اإلسرائيلية وتداولها في أراضي المقاط            

  .  ال يختلف عن كيان االبارتهايد في جنوب إفريقيا سابقا"كيان إسرائيل"واعتبر مجلس المقاطعة أن  . وكامل
  17/12/2005البيان   

  
 النواب األميركيون يبتزون السلطة إلبعاد حماس عن االنتخابات  .29

د الـسلطة الفلـسطينية بوقـف       مجلس النواب االميركي أقر قرارا أمس يهد      أن   17/12/2005 السفير   ذكرت
مساعدتها ماليا اذا سمحت لحركة حماس بالمشاركة في االنتخابات التشريعية كما يطالب الرئيس عبـاس بـأن                 

، 17 صوتا في مقابل     397وتم تمرير القرار بغالبية      .يعلن قبل االنتخابات انه يعتزم تفكيك المنظمات اإلرهابية       
سطينية سيقوض قدرة الواليات المتحدة على اقامة عالقة بنـاءة مـع            واعتبر ان مشاركة حماس في حكومة فل      

وشدد القرار على ان مشاركة حمـاس سـيثير بالتأكيـد            . السلطة الفلسطينية، او ان تزودها بمساعدة اضافية      
ورجـح كبيـر النـواب       . تساؤالت جدية حول تعهدات السلطة وقيادتها في احـالل الـسالم مـع اسـرائيل              

 انه يجـب حرمـان حمـاس مـن          وقال. توم النتوس، ان تفوز حماس بأكثر من ربع المقاعد        الديموقراطيين،  
وتـابع ان  . كونها منظمة ارهابية وكفصيل يرفض حق اسرائيل في الوجـود : المشاركة في االنتخابات لدافعين 
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ية لغاياتها  حماس تنظيم اصولي جهادي يحتقر الديموقراطية، برغم انها اكثر من مسرورة باستغالل الديموقراط            
  . الشائنة الخاصة

حركة حماس أدانت بشدة تصريحات الناطق باسم الخارجية        أن   17/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وقال
األمريكية المنتقدة لمشاركة الحركة في االنتخابات على اعتبار كونها منظمة مقاومة وتسعى في الوقـت نفـسه        

 .اً هذه التصريحات تدخالً مرفوضاً في الـشؤون الداخليـة الفلـسطينية           للمشاركة في العملية السياسية، معتبر    
وشددت حماس على أن مواقفها تنبع من المصلحة العامة للشعب الفلسطيني وليس األجندة األمريكية، وعنـدما                
تشارك حماس في أي انتخابات فهو قرار خاص بها تقره مؤسساتها الشورية، وليس من حق اإلدارة األمريكية                 

  .وأضافت على اإلدارة األمريكية االلتفات إلى ستر عوراتها وفضائحها . غيرها التدخل بهاأو
  

  موسكو تنفي التوقيع قريباً على اتفاقية تعاون فني مع تل أبيب   .30
نفت وزارة الدفاع الروسية أنباء عن امكانية توقيع اتفاقية تعاون عسكري فني بين روسيا واسـرائيل، وقـال                  

ة انه من غير المفترض توقيع مثل هذه الوثيقة في المستقبل القريب أو المتوسط، ليس بسبب                مصدر في الوزار  
وألمح المصدر الـى     .عدم رغبة الجانب الروسي، بل لموقف تل ابيب التي هي ليست حرة تماماً في خياراتها              

  .ان اسرائيل تشعر بضغوط واشنطن التي ال ترغب في عقد مثل هذه االتفاقية
  17/12/2005ماراتية الخليج اإل

  
  المسيري يحذر من التطبيع مع كيان شاذ   .31

عبدالوهاب المسيري إن التطبيع ال يكون إال مع دولة طبيعية، بينما اإلسرائيليون أنفسهم يعرفـون أن                . دحذر  
وأوضح أن الكيان من الناحية السكانية هش، مؤكدا أن االنسحاب من غزة             .إسرائيل كيان شاذ ودولة مصطنعة    

وأشار الى أن الصهاينة اعتبـروا       . يكن في األجندة اإلسرائيلية وقد أحدث ذلك شرخا في الرؤية الصهيونية           لم
االنسحاب من سيناء ليس مهماً ألنه خارج الحدود، ولكن في غزة األمر يختلف بالنسبة لهـم، وأكبـر مـشكلة        

  .يكا، لذلك نراه معرضا لهزات خطيرةتواجه هذا الكيان أن مقومات حياته ليست من داخله فهو يعتمد على أمر
  17/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر  .32

 مليون دوالر، ما يـشكل ارتفاعـا        134بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر هذا العام          : ياسر العقبي 
   . بالمئة قياسا مع العام المنصرم130بنسبة 

  16/12/2005 48عرب 
  

 الحريري تبحث األوضاع الفلسطينية  .33
عرضت بهية الحريري األوضاع على الساحة الفلسطينية مع مسؤول العالقات العامة في منظمة التحرير في 

اللقاء يندرج في إطار الزيارات : إثر اللقاء قال األسدي. لبنان محمود األسدي الذي التقاها في مجدليون
ري لوضعها في أجواء الساحة الفلسطينية والوضع في فلسطين وكذلك تطرقنا الى ما المتواصلة للسيدة الحري

  .يجري في لبنان
  17/12/2005السفير 
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  ال يعتبر العالقة بإسرائيل جريمة: البرزاني .34
البرزاني انه ال يوجد اسرائيليون في مطار اربيل، اال انه اكد انه ال يعتبـر               مسعود   قال   : حسني محلي  ،اربيل
قة مع اسرائيل جريمة، مضيفا عندما تقرر الحكومة العراقية اقامة عالقات ديبلوماسية مع اسرائيل فسوف               العال

  وردا علـى سـؤال     .نفتح حينها القنصلية االسرائيلية في اربيل بشكل علني وندعو كل من يريد حضور الحفل             
هـذه  :  قـال  البشمركة الكرديـة؟  ان الضباط االسرائيليين يدربون     و ق،عن نشاط اسرائيلي في كردستان العرا     

ومطار اربيل مفتوح ويمكنكم ان تذهبوا الـى        . االدعاءات واالتهامات باطلة وسخيفة واصبحت مستفزة ومبتذلة      
  .المطار وتروا ما اذا كان هناك اي تواجد اسرائيلي

  17/12/2005المستقبل اللبنانية 
  

  ما العمل؟... أمام هجمة التدويل .35
  عصام نعمان  . د

رقات السياسة في لبنان ان معظم رافعي شعار حرية، سيادة، استقالل من السياسيين التقليديين القـدامى                من مفا 
  .والجدد قد باتوا من عتاة المنادين، مباشرةً أو مداورةً، بتدويل الحالة اللبنانية

التقليدية الحاكمة مجـرد    أقول الحالة اللبنانية وليس الدولة اللبنانية ألن لبنان أضحى على أيدي طبقته السياسية              
  . حالة سياسية مرضية تبدو عصية على المعالجة المحلية

 قد تمكّنت، بقصورها    1943الحقيقة ان هذه الطبقة السياسية التي ما فتئت تعيد إنتاج نفسها منذ االستقالل العام               
ت الوضع األمني الحـدودي     فهي دول . وقصر نظرها، من تدويل مختلف وجود الحالة اللبنانية منهجيا وتدريجيا         

 ثم ما لبثت، نتيجة ضعفها وقلة حيلتها، ان انزلقت إلـى تقييـد              1949مع العدو الصهيوني باتفاقية الهدنة للعام       
نفسها والبالد بسلسلة من قراراٍت لمجلس األمن تناولت الالجئين الفلسطينيين، والمناطق المحتلة في لبنان بمـا                

، لتجد نفسها مضطرةً في ما بعد إلى القبول بصيغة قوات الردع العربيـة ذات   في ذلك قوات الطوارىء الدولية    
  .الجنسيات المتعددة، بادئ األمر، ثم المقتصرة على القوات السورية

في هذه األثناء، ونتيجة تدهور األوضاع المالية واالقتصادية الناجمة عن الحرب األهلية، تمت دولرة الوضـع                
لك جرى التسليم بأن معالجة الدين العام المتفاقم وتنشيط االقتصاد واالستثمار إنمـا             وبعد ذ . النقدي والمصرفي 

وما إلى ذلك من التركيبات المعقودة لدول كبرى ليـست          ) 2باريس  (و)1باريس (يتم بطريق مؤتمرات دولية ك    
  .بطبيعة الحال جمعيات خيرية أو مؤسسات تنموية

ماليتها واقتصادها وتعليمها العالي وقضاؤها مدوال؟  ناهيك بقرارهـا          أية دولة هي هذه الدولة التي بات أمنها و        
السياسي الذي تضطلع به شكليا طبقة سياسية استطابت، على مر التاريخ المعاصر، وصاية إقليميـة أو دوليـة                

  على شؤونها؟
 تمثّلـت فـي     في مقابل، هذه الطبقة السياسية، نشأت حاالت ساطعة من األصالة والتمرد والتحـرر والريـادة              

شخصيات سياسية ومفكرين ومصلحين ومناضلين حاولوا، بالتفكير والتدبير، توجيه االجتماع السياسي اللبناني            
وجهة مغايرة، قوامها الحرية واالستقالل واإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي والتنميـة واإلبـداع              

عيد السياسي، تمثلت الحالة النهضوية أكثر ما يكـون         على الص . ومواجهة المطامع الصهيونية والهيمنة األجنبية    
ب الجبهة االشتراكية الوطنية في مطالع الخمسينات، ثم ب الحركة الوطنية في منتصف السبعينات، وبالمقاومة               

  .  إلى الوقت الحاضر،الوطنية واإلسالمية بقيادة حزب اهللا في منتصف التسعينات
صرة بهجمة دولية نجحت، من خالل تسونامي االحتجاج علـى اغتيـال            اليوم تجد الحالة النهضوية نفسها محا     

الرئيس رفيق الحريري من جرف الوجود السوري من لبنان، وهو وجود كان قد استنقع وأضحى عالةً علـى                  
كما تجد الحالة النهضوية نفسها     . القوى الوطنية النهضوية، وكان يقتضي خروجه بكرامته في مطلع التسعينات         

 بتوليد تسونامي سياسية ثانية عقب اغتيال النائب والصحافي جبران تويني لضرب العمود الفقـري               مهددة أيضا 
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للمقاومة تحديدا من خالل تصميم الواليات المتحدة على تجريد حزب اهللا من سـالحه، وتقـويض المقاومـة                  
هو تحويل لبنان منصةً    بل ان هجمة التدويل تبدو ناشطة لتحقيق غرض آخر          . وتنفيس الحالة الوطنية النهضوية   

للوثوب على سوريا وضرب قواها الوطنية والديمقراطية في الحكم والمعارضة على السواء وذلك فـي سـياق     
  .حملة تفتيت بلدان المشرق العربي وتفكيكها إلى جمهوريات هزيلة وهزلية على أسس قبلية وطائفية واثنية

اختارت الطبقة الـسياسية التقليديـة، بتكتالتهـا وأحزابهـا          لقد  ... إزاء هذا التصعيد الناجم عن هجمة التدويل      
  وشخصياتها، طريقها واتخذت قرارها بالتماهي مع هجمة التدويل، فماذا تفعل القوى الوطنية النهضوية؟

ثمة مشروع استراتيجي بخطوط عريضة نطرحه للمناقشة العامة والحوار، لعّل فيه ما يجدي ويفيـد ويـشحذ                 
  :دبيرفواعل التفكير والت

ثمة حاجة حارة إلى    .  ما عاد التالقي الظرفي العابر بين القوى الوطنية يكفي لمواجهة هجمة التدويل المتمادية            
  .توحيد القوى الوطنية والديمقراطية واإلسالمية الشوروية في جبهة عريضة فاعلة

ثمة .  الصهيوني على الحدود والوجود والصمود     -ما عادت المقاومة الميدانية كافية لمواجهة العدوان األمريكي         
حاجة حارة إلى تزويج المقاومة الميدانية بمقاومة مدنية، سياسية واجتماعية وثقافية، على نحٍو يمكّن المقاومتين               

د برمتها في مواجهة الطبقـة الـسياسية الممالئـة        من تشكيل هجوم سياسي واجتماعي شامل على مستوى البال        
ففي النضال من أجل القضايا االجتماعية والمطلبية المعيشية تذوب         . للدول الكبرى ولمصادر العدوان العسكري    
كما يقتضي مباشرة حملة اصالحية محورها تنفيذ احكام الدسـتور          . العصبيات الطائفية وتنعدم اإلثارة المذهبية    

جلس نيابي على أساس وطني ال طائفي واعتماد النسبية وحصر التمثيل الطائفي فـي مجلـس                لجهة انتخاب م  
  .الشيوخ

ما عاد يكفي التغني بالديمقراطية والتعزز بها كما تفعل قوى النظام الطوائفي بجناحيها الموالي والمعارض، بل                
ياسية نفسها كخطوة أولـى ال بـد        يقتضي التزام الديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة داخل األحزاب والقوى الس         

  .منها من اجل إضفاء صدقية وجدية على النضال من اجل تعميمها في المجتمع واعتمادها في مؤسسات الدولة
ما عاد يجوز مهادنة األنظمة العربية واإلسالمية، تحت أعذار شتى، في استبدادها وقمعها لشعوبها بل يقتضي                

ة ونصرة حقوق اإلنسان والعمل الجـاد فـي ميـادين محاربـة الفـساد               التالحم مع قوى التحرر والديمقراطي    
  .واإلصالح وحقوق اإلنسان والتنمية

هذه الرؤية الجادة التي نطلقها ال تنبع من أوهام بل من إرادة للتغير صلبة وواقعية، ومن حاجات حارة تعتمـل                    
 والفساد إلى رحاب الحركة والحرية      في نفوس الناس التواقين إلى الخروج من حال الركود والخنوع والفوضى          

  .والنهضة والشفافية والعدالة والتقدم
بالعكس، انهم فـي مـأزق تـاريخي        . ليس صحيحا ان األعداء المحليين واإلقليميين والدوليين أقوى منا وأفعل         

ها تتجـه   وعلى شفير تحوالت جذرية، سياسية واستراتيجية، تنبئ موازين القوى المتحولة ببطء لكن باطّراد بأن             
  .ة إلى التحرر والحرية والديمقراطيةضلمصلحة الشعوب الناه

  17/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حول تقييمات رئيس أمان .36
  أنطوان شلحت 

، فـي   )فـركش (، الجنرال أهـارون زئيفـي       )أمان( يؤكد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية        -1
، التي ألقاهـا أمـام مـؤتمر مركـز يافـه للدراسـات       2005 -ئيلمحاضرته حول البيئة اإلستراتيجية إلسرا    

اإلستراتيجية في جامعة تل أبيب حول حال األمة، أن هناك مجاال رابعا يرى أنه يشكل أيضاً عامالً مركزياً في                   
سياسة الواليـات   ) 1: صياغة األحداث والسيرورات في المنطقة، فضالً عن ثالثة عوامل مركزية أخرى هي           

  .الجهاد العالمي) 3. القوى الداخلية في الدول العربية) 2. األميركيةالمتحدة 
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 لن أسهب في هذا الموضوع،      - يضيف فركش  -بيد أنني . هذا المجال الرابع هو السياسة التي تنتهجها إسرائيل       
وسأكتفي باإلشارة فقط، ومن خالل رؤيتي للصورة اإلستراتيجية، إلى أن دولة إسـرائيل ستـضطر، بمـرور                 

  .قت، إلى اتخاذ مزيد من الخطوات األحادية الجانب، وإلى أن تكون مسؤولة عن مستقبلها وبقائهاالو
فكرة األحادية هنا، بغض النظر عن ماهية الخطوات العملية نفسها والتي ال ينبغي أن تندرج بالحتم وبـصورة                  

 فكـرة   -فورا إلى األكبر منهـا    أوتوماتيكية في عداد االنسحاب أو تفكيك المستوطنات كما حصل أخيرا، تحيل            
وال يحتاج المرء إلى عناء خارق لكي يطالع أن هـذه الفكـرة مبثوثـة فـي                 . غياب الشريك حتى إشعار آخر    

المحاضرة من ألفها إلى يائها، وتنطوي على التوصية بأن تكون أحد األعمدة الرئيسية في السياسة اإلسـرائيلية                 
يجري ذلك في ظل ظروف مريحة نسبيا في مجمل البيئة اإلسـتراتيجية            و. المقبلة، وهو ما بات سرا مفضوحا     

  .إلسرائيل التي يسهب هذا المسؤول العسكري في توصيفها
وعموما إذا ما قبلنا استنتاجات التحليل الذي قام به فركش، فإنه يبدو أن الوضع اإلستراتيجي إلسرائيل لم يكن                  

ؤكد عليه كذلك تقرير الميزان اإلستراتيجي في الـشرق األوسـط،           وهذا ما ي  . قطّ على هذا الوجه من األفضلية     
 النـوعي بـين   -فإن الفارق العـسكري . 2005الذي نشره مركز يافه في أخريات شهر تشرين الثاني نوفمبر           

إسرائيل وجاراتها، بموجب ذلك التقرير، ازداد في السنة األخيرة، وتعاظمت قـوة ردع إسـرائيل ولـم يعـد                   
بقي في الحقيقة تهديد اإلرهاب، لكن ليس فيه خطر وجـودي، وفـي             . يقي في جوهر األمر   يترصدها خطر حق  

ربما يخبئ المستقبل أيضا تهديدا ذريا      . نهاية األمر نجح الجيش اإلسرائيلي والشاباك في لجمه إلى درجة كبيرة          
  .إيرانيا، لكن حتى يتحقق ذلك، كما يبدو، ستمر سنين غير قليلة

سرائيل قد تمسكت بالفكرة السالفة في أوضاع أخرى، فما ضمان أن ال تتمسك بهـا فـي                 إذا كانت إ  : والسؤال
  .أوضاع مريحة أكثر، إقليميا ودوليا؟

 في هذه األثناء تجري محاوالت محمومة لجعل الملـف النـووي اإليرانـي يتـصدر المـشهد الـسياسي            -2
  .واإلعالمي

قليل، تجيش نجاح استمرار الضغط فيما يتعلق ببرنـامج         ومع أن تقييمات فركش، التي سبقت هذه المحاوالت ب        
إيران الذري في تأجيله لسنتين على األقل، كنقطة ضوء من ناحية إسرائيل، فإنها تؤكد أن الخطورة الكامنة في                  

 والذي على ما يبـدو لـن        -استكمال برنامج إيران النووي، المدعوم بنظام محافظ ومتطرف أكثر من الماضي          
 تستوجب من إسرائيل االستعداد استخبارياً وأمنياً وعسكرياً وسياسـياً بـشكل            - الدولي في إيقافه   ينجح المجتمع 

  .دائم ودؤوب، من أجل مواجهة فعالة حيال هذا التهديد
بعد عدة لقاءات عقدتها مع مسؤولين كبار في أوروبـا          : ويجمل المسؤول العسكري الموضوع بالكلمات التالية     

  : زعمين وردا على ألسنتهم في سياق القضية اإليرانيةفي مقدوري أن ألخّص 
فـنحن  .  من غير الواضح لنا، سيدي رئيس أمان، لماذا ترعبنا بالتهديد النـووي ألوروبـا     -الزعم األول يقول  

  . نعيش تحت مظلة تهديد كهذا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية
 أن حّل المشكلة ستقومون به إما أنتم أو األميـركيين،            من الواضح في خاتمة المطاف     -أما الزعم اآلخر فيقول   

  . إذن دعنا نترك هذا الموضوع جانبا
وهي . معنى هذا الكالم أن القضية اإليرانية ليست جديدة البتة، فإسرائيل تعيش تحت مظلة هذه القضية منذ مدة                

، والذي يلمح فـركش إلـى أن        ليست جديدة حتى فيما يتعلق بعدم استبعاد الخيار العسكري من طرف إسرائيل           
  .  حقًا أو افتئاتًا، ال يهم-هناك شبه تسليم به من جانب أوروبا

وكنّا في بداية العام قد تعرضنا تفصيالً إلى هذا الموضوع من خالل االستشهاد بـآراء عـدد مـن الخبـراء                     
تبعد في ضوء القناعـة فـي       اإلسرائيليين اإلستراتيجيين الذين أشاروا في شبه يقين إلى أن هذا الخيار غير مس            

إسرائيل بأن إعالن إيران مؤخراً عن إرجاء نشاطها في ميدان تخصيب اليورانيوم هو إرجاء مؤقـت تحـت                  
. وطأة الضغط األوروبي الشديد، وال يعكس قراراً إستراتيجيا من لدنها بالكف عن السعي المتالك سالح نووي               
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تها أن ترجئ الضغط الشديد الوطأة عليها وأن تـدق إسـفينًا       وهو في رأيهم خطوة تكتيكية من جانب إيران غاي        
في حالة تبـين صـحة هـذا        : وتابع بعضهم . بين الحكومات األوروبية واإلدارة األميركية في هذا الموضوع       

االفتراض فمن شأن األزمة في الموضوع النووي اإليراني أن تصل، مرة أخرى، إلـى مفتـرق طـرق فـي                
ا رأى البعض اآلخر أن الخيار العسكري ضد إيران قد يعرض للدراسة في إسـرائيل               كم. المستقبل غير البعيد  

وأشير في هذا الصدد إلى     . فضالً عن دراسته في أروقة اإلدارة األميركية الحالية       ) إذا لم يكن قد عرض أصالً     (
. ة الرسمية أن التصريحات الرسمية في إسرائيل بهذا الخصوص أشد وضوحا وصفاء من التصريحات األميركي            

فلقد أعلن قادة الدولة ورؤساء الجهاز األمني في إسرائيل، في األشهر األخيرة، أنهم ينتظرون نتـائج الـضغط                
الدولي على إيران، لكن إذا لم يكن ذلك كافيا فستضطر إسرائيل إلى االعتماد على ذاتها وإلى اتخاذ خطـوات                   

  .للدفاع عن نفسها
 آذار  28 والمعلقين اإلسرائيليين على أن االنتخابات اإلسرائيلية القريبة في          هناك شبه إجماع في أوساط الساسة     

 هي من أهم أسباب إعادة الملف اإليراني إلى صدارة االهتمام الرسمي اآلن بالذات، دون التقليـل مـن                   2006
  . كون هذا الملف مطروحا على الدوام على األجندة اإلسرائيلية

يجية رؤوبين بدهتسور هآرتس فإنه ليس هناك وضع أشد خطورة لمـواطني            وفي رأي محلل الشؤون اإلسترات    
فجأة يتبـين أن    . إسرائيل، على ما يبدو، من الجمع بين االنتخابات المقتربة والمداوالت حول الميزانية األمنية            

زيـادة  : هتـه إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا فظيعا ووشيكًا، األمر الذي يستوجب القيام بخطوتين اثنتـين لمواج            
  .الميزانية األمنية وانتخاب أريئيل شارون

وفي رأي بدهتسور فإن السالح النووي والصواريخ البالستية كانا دائما فزاعة جيدة وفعالة لبـث الـذعر فـي                   
إال أن ذلك، برأيه، موجه أكثر ألعضاء الكنيست والحكومة للتأثير علـى قـرارهم بـصدد                . نفوس المواطنين 
  .نية ألنها خط أحمر، خاصة في ظل التهديدات المزعومةالميزانية األم
االنتخابات الوشيكة تُسهم بنصيبها في زيادة التهديدات، ذلك ألنه ال يمكن أن يكون هناك شـيء                : ومضى قائالً 

ضروري أكثر من الحاجة إلى تنصيب شخص يعرف ويقدر على مواجهة التهديدات باعتباره جنـراال سـابقًا                 
 االجتمـاعي   -رك والتجارب، األمر الذي يجعله متميزا على منافسه صاحب البرنامج المدني          وخبيرا في المعا  

عندما تكون الصواريخ موجهة يحظر الوثوق بمن لم يكن في حياته ضابطًا مسؤوال، ولم يشرف على                . الواضح
  .آلة الحرب العسكرية

لمزيد من محاوالت نزع البعد االجتماعي عن       يظل من األكيد بعد ذلك أن تشهد األيام المقبلة حتى االنتخابات ا           
هذه المعركة المصيرية، خصوصا في ضوء كون إسرائيل ال تزال محكومة بـوجهة النظر الحديديـة التـي                 
أرساها موشيه ديان منذ أواخر الستينيات والتي ال يمكن بمقتضاها رفع الراية االجتماعية طالما كانت الرايـة                 

  ). المألوفة ال صوت يعلو على صوت األمنوبكلماتنا(األمنية مرفوعة 
  16/12/2005 48عرب 

 
  ابنة المارد .37

  أوري أفنيري 
يقوم سكرتير األمم . تدور اآلن معركة أميركية حول العالم بهدف كسر النظام السوري بوسائل غير عسكرية
ك األمر أيضا بالنسبة المتحدة، الذي تحول منذ زمن بعيد إلى عميل أميركي، بوظيفته في هذه المعركة، وكذل

لذلك يتم استغالل اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء . لمعظم دول العالم، المتعلقة بكرم الواليات المتحدة
ال يحضرني أن واشنطن قد تأثرت ذات مرة من اغتيال سياسي، حين كانت الضحية أسقفا . اللبناني السابق

االهتمام المفاجئ بمعاقبة قتلة الملياردير اللبناني، تثير . زةرفيع المستوى في أميركا أو شيخا مسلما في غ
 .المشاعر حقا
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إنها تقدم يد العون بمئات األساليب . إحدى الشريكات األكثر نشاطا في الحملة لكسر سوريا هي حكومة إسرائيل
 . رهاسوريا متهمة بأفعال حزب اهللا في لبنان، باحتضان اإلرهابيين الفلسطينيين، وغي. المختلفة

يبدو للوهلة األولى أن هناك منطقًا في ذلك، فقد شطبت الواليات المتحدة من جدول أعمالها أمر احتالل 
رايس تعظ حول غزة والضفة الغربية ولكنها ال تنبس ببنت شفة فيما يتعلق بالجوالن، الذي كان . الجوالن

هذا . ا سافرا لوثيقة هيئة األمم المتحدةضم المنطقة في الحرب يعتبر خرق. منطقة تقع تحت السيادة السورية
 .األمر ال يقض مضجع جورج وكوندي

إذا . على الرغم من ذلك، أقترح على حكومة إسرائيل أن تعيد التفكير فيما إذا كنا معنيين بكسر الدولة السورية
 حدث ذلك فكيف سيكون الوضع على حدودنا الشمالية؟

بدأ اليوم النسيان يطوي . ، عند اجتياح السوريين للبنان1976 عام أتذكر حديثا دار بيني وبين إسحاق رابين
 .حقيقة كون المسيحيين بالذات هم الذين استدعوا سوريا، ليحاربوا قوات منظمة التحرير الفلسطينية والمسلمين

يس طالب وزير الدفاع آنذاك، شمعون بير. عندما اقترب السوريون إلى الحدود اإلسرائيلية، دب الرعب فينا
كان رأي رئيس الحكومة إسحاق رابين . ومساعدوه، رسم خط أحمر ومنع السوريين من الوصول إلى الحدود

إذا . ال توجد أية مشاكل في حدودنا مع سوريا، في هضبة الجوالن. وقال لي إنها حماقة تامة. مخالفا لرأيهم
 .استولى السوريون على حدود الجليل فسيسود الهدوء هناك

توقف الجيش السوري، وفي . ين، بالطبع، وخسارة أنه قد انصاع لبيريس وللتاريخ الجماهيريلقد صدق راب
 .الند ومن ثم مملكة حزب اهللا-الفراغ الذي نشأ بينهم وبين إسرائيل، تواجدت أوال فتح

 .يمكن لألمر ذاته أن يحدث اآلن على الحدود السورية، إذا انهار النظام هناك ونشأت فوضى عارمة
صحيح أنه ال يوجد فيها ثالثة شعوب مختلفة، كما هي الحال في العراق، ولكن تسود .  هي دولة هشّةسوريا

لقد رضي السوريون . فيها منافسة قديمة العهد بين دمشق وحلب، العرب واألكراد، والكثير من الطوائف الدينية
 .بدكتاتورية عائلة األسد، ألنهم متخوفون من انتشار الفوضى

.  ابن إحدى الطوائف األصغر، وهي طائفة العلويين، أنصار علي بن أبي طالب، صهر النبي صلعماألسد هو(
تم اختيار شاؤول الملك ألنه َأنَا بنْياِميِني ِمن . هذا يذكرنا بالقصة التوراتية حول اختيار أول ملك إلسرائيل

حين ال تستطيع ). 21:1صموئيل، ( عشَاِئِر َأسباِط بنْياِمين َأصغَِر َأسباِط ِإسراِئيَل، وعِشيرِتي َأصغَر كُلِّ
األسباط الكبيرة والقوية أن تتوصل إلى اتفاق بينها حول مرشح ما، فإنها تفضل ابن سبط صغير وضعيف ال 

 ).يشكل خطرا عليها
ذا سادت الفوضى من يمكنه أن يعرف ماذا سيحدث إ.  سنة ال نواجه أية مشاكل على الحدود السورية33منذ 

 .في سوريا؟ صحيح أن هذه ليست مشكلة أميركا، ولكنها مشكلتنا
يبدو ذلك كابوسا . من شأنها أن تنتج قنبلة نووية. األمة اإليرانية متكتلة وقوية ف.المشكلة اإليرانية مختلفة تماما

 .دولة مسلمة متشددة، تكره إسرائيل، وبحوزتها سالح دمار شامل: في أعين الكثيرين
الشعارات اإليرانية المعادية إلسرائيل متطرفة حقا، ولكن إيران تنجز صفقات تجارية . أنا ال أتأثر بذلك كثيرا

 .يتصرف آيات اهللا الطغاة عادة بذكاء حاد. مع إسرائيل بهدوء، وليس في فضيحة إيران غيت فقط
تفادة من الوقت الذي نتمتع فيه االس: إذا أردنا منع وجود ميزان الرعب النووي، فهناك طريقة واحدة فقط

في مثل هذا .  بداية مع الشعب الفلسطيني، ومن ثم مع كافة دول المنطقة-باحتكار هذا المجال وصنع السالم 
 .اإلطار من السالم يمكننا إقامة نظام لنزع السالح النووي يكون مصحوبا برقابة متبادلة

أقترح فتح . لموضوع الحيوي، طالما تكتنفه السرية لديناالمشكلة هي أنه من غير الممكن النقاش حول هذا ا
 .لقد حان الوقت لذلك. الباب على مصراعيه ومواجهة هذه المشكلة بشكل علني

  12/12/2005المشهد اإلسرائيلي 
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  ما الذي يقف وراء فوز حماس؟ .38
  هاني المصري

المحلية في مرحلتها الرابعة، خصوصاً     كان من المتوقع أن تحصل قوائم حماس على نتائج طيبة في االنتخابات             
في مدينة نابلس، ولكن الذي فاق التوقعات كلها، بما في ذلك أشد المتفائلين في صـفوف حمـاس، ان قائمـة                     

 مقعداً، وان حماس فازت باألغلبية في البيـرة         15 مقعداً من بين     13التغيير واإلصالح في نابلس حصلت على       
  .أغلبية فيهماوجنين، رغم ان حماس لم تكن ذات 

  ..هناك أسباب تقف وراء ما حدث
  .فال يكفي القول إن فتح دفعت ثمن النموذج الذي قدمته السلطة خالل السنوات العشر السابقة

ودفعت ثمن تمسكها بسياسة التعيين في البلديات والمجالس القروية منذ قيام السلطة وحتـى اآلن، خـصوصاً                 
  .ة في معظم القرى والمدنبعدما كانت تجربة هذه المجالس سلبي

ودفعت فتح أيضاً، ثمن انهيار عملية السالم وعدم قدرتها على إزالة االحتالل وإقامة دولة فلـسطينية مـستقلة                  
  .ذات سيادة وعاصمتها القدس

كل هذه األسباب معروفة، وفعلت فعلها أثناء االنتخابات المحلية في مرحلتها السابقة، ولكن هناك أسباب جديدة                
  .البحث عنها لتفسير ما حدثيجب 

أول األسباب التي قد تفسر ما حدث، ان قوائم حماس وحلفائها، كانت تتميز بالمهنية واالختيار الـدقيق، الـذي                   
يشمل كافة العائالت وأصحاب الكفاءات واأليادي النظيفة البيضاء، كما خاضت حمـالت دعائيـة مدروسـة،                

لحاج عدلي يعيش على رأس قائمة حماس، وهو ليس عضواً          يكفي أن يكون شخص مثل ا     . خصوصاً في نابلس  
فالحاج عدلي شخصية دينية وطنية ومحل إجماع       . فيها، حتى ندرك لماذا حصلت حماس على ما حصلت عليه         

شعبي، بحيث يصعب على الناخب النابلسي أن ال يعطيه صوته، وكم عدلي يعيش يوجد؟ ومن الذي نافس قائمة                  
المعركة؟ وفي المقابل نجد أن فتح خاضت االنتخابات البلديـة، خـصوصاً فـي              عدلي يعيش؟ وكيف خاضوا     

نابلس، وهي مشرذمة في عدة قوائم، ولم تحسن اختيار أفرادها، وجعلت فـتح قوائمهـا تخـوض المعركـة                   
وهذا ظهر واضحاً في سـوء التنظـيم والخالفـات          . االنتخابية وحدها، بحيث لم تنزل فتح بثقلها الى المعركة        

  ..لية، والحمالت الدعائية الباهتةالداخ
ثاني سبب لعب دوراً في حصول ما حصل، ترافق االنتخابات المحلية هذه المرة مع بدء الترشيح لالنتخابـات                  

وهذا األمر كان بمثابة الصاعق الذي فجر األزمة المستعرة أصالً في حركة فتح، بدءاً مـن عـدم                  . التشريعية
  .مهيدية، وصوالً الى خوض االنتخابات التشريعية المقبلة بقائمتين منفصلتيناالعتراف بنتائج االنتخابات الت

وما زاد الطين بلّة، ان الخالف في حركة فتح لم يظهر على حقيقته، وظهر وكأنه خالف فقط حول الترتيب في                    
ـ                ي القائمة الوطنية والمناصب والمنافع، حيث تسابق معظم المرشحين على الحصول على مقاعد مـضمونة ف

وفاقم الوضع أكثر وأكثر، ان الخالفات الداخلية       . القائمة الوطنية، دون االلتفات لمصير فتح في الدوائر الفرعية        
في فتح على القوائم والترتيب، انعكست على الوضع العام كله، خصوصاً بعد قيام مسلحين مـن حركـة فـتح              

تهديد بحرقها في جنين، ما سبب استياء عارمـاً         باقتحام مقرات لجنة االنتخابات المركزية في نابلس وغزة، وال        
فال ذنب للجنة   . في صفوف الشعب، خصوصاً ان المسلحين في نابلس قاموا بأخذ بعض أجهزة الحاسوب معهم             

  .االنتخابات المركزية، وعلى فتح أن تحل مشاكلها بعيداً عن المؤسسات الوطنية
ان فتح خصوصاً في ذلك زعامة الرئيس أبو مازن، لـم           ثالث األسباب التي يمكن أن تساعد بتفسير ما حصل،          

تطرح برنامجاً مبلوراً قابالً للتحقيق، ويمكن أن يجذب أغلبية الفلسطينيين حوله، فالرهان على إحيـاء عمليـة                 
السالم والمفاوضات لم ينجح، فشارون ماٍض في تطبيق مشروعه بفرض الحل االسرائيلي طويل األمد متعـدد                
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ازات الفلسطينية التي تحققت، خصوصاً في مجال االنسحاب من غزة وإخـالء المـستوطنات              واالنج. المراحل
فيها يقلل من قيمتها كثيراً انها تتم في سياق تطبيق هذا الحل االسرائيلي، فهي، على الرغم من تأثرها بعوامـل                    

لتصفية القضية الفلسطينية من    عديدة أهمها المقاومة إالّ انها جزء من مبادرة إسرائيلية ترمي في نهاية المطاف              
  .مختلف أبعادها ومستوياتها

على فتح أن تبلور برنامجاً وطنياً قادراً على التحقيق، بحيث يتم االصطفاف داخل فتح وخارجها على أسـاس                  
فال يمكن جمع كل شاب وكل قائد ميداني وكل مخالف للقيادة التاريخية، بصرف النظر عـن                . موضوعي واحد 
  .صه ونظافته ووعيه وقدرته على العطاء، وعلى تقديم نموذج مختلف وجديدكفاءاته وإخال

، الـذي   )وخصوصاً األمنـي  (رابع األسباب التي تفسر تقدم حماس وتراجع فتح، ان برنامج االصالح الداخلي             
وال إصـالح   . طرحته السلطة، يتقدم بشكل بطيء وانتقائي، وال يتم ضمن رؤية استراتيجية واضحة وواحـدة             

ما يجري من إجراءات إصالحية متفرقة ال تقدر علـى إحـداث التغييـر              . ن أن يتم دون رؤية استراتيجية     يمك
  .الملموس، والذي يحتاج إليه المواطن بسرعة شديدة للتخفيف من معاناته وحل مشاكله وهمومه المباشرة

 بما يملكه من صـفات      خامس األسباب، هو عدم سد الفراغ الناجم عن غياب ياسر عرفات، فياسر عرفات كان             
قيادية ومبادرة وسلطات واسعة، قادراً على حسم الخالفات واألزمات وخروج الجميع راضين، مع الحفاظ على               

بعد ياسر عرفات توزعت مراكز قوى سلطات ياسر عرفات، ولم تتقـدم المؤسـسة           . وحدة حركة فتح ودورها   
الوظائف بالسرعة الالزمة، ما أدى الى زعزعـة        والعمل الجماعي والقانوني وتوزيع السلطات والصالحيات و      

حركة فتح، بحيث أصبحت حتى الخطوات الديمقراطية الكبرى، مثل إجراء االنتخابات التمهيدية، تنتهـي الـى             
  .نتائج مأساوية

ومع أهمية رؤية التأثير الملموس الذي يمكن أن تحدثه نتائج االنتخابات المحلية في مرحلتها الرابعـة، علـى                  
بات المجلس التشريعي، إالّ ان المعايير التي تحكم االنتخابات المحلية تختلـف عـن تلـك التـي تحكـم                    انتخا

  .االنتخابات التشريعية
فاالنتخابات التشريعية ستتم على أساس نظام مختلط، نصف القواعد على أساس القوائم الوطنية، ونصفها اآلخر               

 يستطيع أن يختار ما يعتقد انه األفضل واألصـلح، بحيـث            وهذا يعني ان الناخب   . على أساس الدوائر الفردية   
  .يختار واحداً من حماس وآخر من فتح وثالثاً مستقالً

كما يجب أال ننسى ان االنتخابات التشريعية سيشارك بها الريف والمخيمات، وفي هذه األماكن ال تتمتع حركة                 
ح حركة المخيمات والريف، ولها وزن أكبـر        حماس بنفس الوزن الذي تتمتع فيه في المدن الكبرى، فحركة فت          

  .هناك
إن الناخب عاقب حركة فتح بانتخابه قوائم حماس، أو بعدم ذهابه الى المراكز االنتخابية، ألنـه بحاجـة الـى                    

  .التجديد والتغيير واإلصالح، وهو ال يجد بديالً عن فتح سوى حماس
لـذا علـى   . ما نكاية بخصمها الرئيس حركة فتحفجزء مهم مما حصلت عليه قوائم حماس ال يعكس قوتها، وإن      

حماس أن ال تغتر كثيراً، فمن حقها أن تفرح وتفخر وأنا أهنئها على هذا الفوزالكبير، ولكن المعركة الكبـرى                   
  .ستكون في انتخابات المجلس التشريعي

 البلدية، وبـين عـضو      وعلى الجميع أن ال ينسى ان هناك فروقاً حاسمة بين االنتخابات التشريعية واالنتخابات            
المجلس البلدي أو القروي وعضو المجلس التشريعي، فعضو المجلس البلدي يكفيه أن يكون مهندساً أو مهنياً أو                 

  .رجل خير، ألنه سيتعاطى مع الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن
سهر على تطبيقهـا،    أما عضو المجلس التشريعي، فيجب أن يكون على مستوى وضع السياسات والقوانين وال            

وفرض الرقابة والمساءلة العلنية على الحكومة، وإقرار موازنة تلبي األولويات واالحتياجات الفلسطينية، وحتى             
يكون عضو المجلس التشريعي على قدر هذه المهمات الجسيمة، عليه أن يكون وطنياً مخلصاً يتسم باالسـتقامة             
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 والثقافة والكفاءة والخبرة، وأن يكون قوياً وجريئاً، وعنده قدرة على           والنزاهة، ونظافة اليد، وعلى قدر من العلم      
  .العطاء، ومؤمناً بربه وشعبه وقضيته الوطنية

  17/12/2005األيام الفلسطينية 
 

  سيناريوهات سوداوية.. االنتخابات التشريعية .39
  عبد الناصر النجار

ريعي ستؤدي إلى حالـة مـن عـدم االسـتقرار،     في ظل ما هو قائم اليوم تبدو أيضاً سيناريوهات ما بعد التش       
  :وستتوالى الهزات في الجسم التشريعي والتنفيذي الفلسطيني ومن هذه السيناريوهات

كيـف سـتبدو    ... من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المقبـل      % 50ماذا لو حصلت فتح على أقل من        : أوالً
السنوات العشر الماضية؟ وهل سيضرب األراضـي       هل ستنهار كافة االنجازات السياسية على مدار        ! االمور؟

  .. درجات على االقل10الفلسطينية زلزال بقوة 
هل سيتواصل الصراع، وهل ستبنى المعادلة علـى        % 50ماذا لو حصلت قائمتا فتح على نسبة أكثر من          : ثانياً

 على بنية وهيكلية    حجم قوة كل طرف، وكيف سيتم توزيع المناصب والغنائم على الفائزين؟ وهل سينعكس ذلك             
  .حركة فتح؟ أم أن الخالفات الفئوية والمصلحية سينتج عنها فشل في كافة مناحي الحكم

ماذا لو حصلت كتل اليسار والمستقلين على نسبة حسم لتصبح بيضة القبـان فهـل سـيكون المـستقبل                   : ثالثاً
الم مثال على ذلـك، معظـم البرلمانـات         الفلسطيني مثالً رهناً بمواقف االقلية؟ ولنا في كثير من برلمانات الع          

اسرائيل خالل الثمانينيات والتسعينيات   .. والحكومات التي تقوم على دعم من األقلية، كانت دائماً مهددة بالسقوط          
كانت الحكومات تشكل على أساس دعم األحزاب الصغيرة التي كانت تستغل وتنهش الجسد االسرائيلي ماليـاً                

أيضاً كثير من الدول األوروبية كانت وما زالت تعاني من دعم االقلية للحزب الكبير من               و.. واجتماعياً وسياسياً 
واالنجازات في معظـم االحيـان لهـذه        .. أجل تمكينه من تشكيل الحكومة لعدم حصوله على الغالبية المطلقة         

  .الحكومات كانت سلبية
ل حكومة وهل ستكون بديالً عن السلطة؟       ماذا لو حصلت حركة حماس على األغلبية المطلقة؟ هل ستشك         : رابعاً

وفي حال رفضت دول العالم التعاون مع هذه        ! وفي حال قدرتها على تشكيل الحكومة فكيف ستتعامل مع العالم؟         
وكيـف ستتواصـل    .. الحكومة وأوقفت الدعم عنها، فكيف ستدفع رواتب جيش الموظفين في القطاع العـام؟            

 عشرات اآلالف سيذهبون إلى البنوك في نهاية شهر أيار المقبل مثالً دون             أم أن .. الخدمات والمشاريع القائمة؟  
  !!أن يكون هناك رصيد في حساباتهم

ماذا لو قاطع معظم الفلسطينيين هذه االنتخابات احتجاجاً على حالة االنقسام والتشرذم في الوقت الـذي                : خامساً
د لمواجهة مستقبل مظلم بحاجة إلى قوة لشق الطريق         ما زالت فيه اآلذان تصم بمقوالت الوحدة الوطنية واالتحا        

  ..في صخر التغيرات العالمية
قد يبدو األمر غريباً ومحيراً، يضيع فيه تفكير أكثر الفالسفة منطقاً، ولعلنا اآلن أمام خيـارين، إذا مـا بقيـت                     

  .!!.أوضاع القوى السياسية على حالها، إما تصويت االنتقام أو المقاطعة لالنتقام أيضاً
  17/12/2005األيام الفلسطينية 

 
 العراق وفلسطين المستهدفان .40

  عبدالعزيز المقالح  . د
ما يحدث في لبنان وما يحيط بسوريا سوى محاوالت لشد االنظار عما يحدث في العراق وما يتم في فلسطين،                   

اومة للخـالص مـن     وذلك ألن سوريا ولبنان كانا آخر ما تبقى يقاوم ما يحدث في فلسطين ويتعاطف مع المق               
  .االحتالل الصهيوني
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ان تعطيل لبنان وسوريا عن دورهما أوال ثم زعزعة االستقرار المادي والنفسي لهذين البلدين الـشقيقين هـو                  
خطوة سافرة لكي تنشغل بقية االقطار العربية بما يحدث فيهما وما يحدث لهما، وهو الهدف الظـاهر الخفـي                   

  ي تمت في بيروت ابتداء من ايضا من وراء كل االغتياالت الت
عندما تتم جرائم من هذا الحجـم       : وقد قيل . اغتيال الشهيد رفيق الحريري الى اغتيال الصحافي جبران تويني        

ويستحيل ان يكون لبنان بطوائفه وأحزابه وراء مثل هذه الجرائم التي يفقد فيهـا افـضل                . ابحث عن المستفيد  
ا وراء اقتراف مثل هذه الجرائم ال سيما وقد كانت لخمسة عشر عاما             كما يستحيل ان تكون سوريا ايض     . ابنائه

ذات نفوذ مطلق في لبنان تستطيع معه ان تتخلص من كل خصومها الكبار بسهولة ودون ان تأخذ كـل هـذه                     
  .الضجة التي مألت أركان العالم

ء ما يحدث فـي لبنـان وهمـا         ان االدارة االمريكية ومعها الكيان الصهيوني هما المستفيدان الحقيقيان من ورا          
يستغالن االغتياالت المتالحقة كأفضل ما يكون االستغالل لصرف االنظار على األقل  في هذين البلدين سوريا                
ولبنان  كما يحدث في العراق وفلسطين وتركيز اهتمام ابناء األمة العربية والعالم من خالل ما حـشدته االدارة            

سائل اعالم ال هم لها سوى الحديث عن جرائم بيروت وإعطائهـا مـساحة              االمريكية والكيان الصهيوني من و    
هائلة في الشأن الدولي عبر مجلس األمن واالتحاد االوروبي مع نسيان كل المـذابح اليوميـة فـي العـراق                    

  .وفلسطين
  17/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  صعود الشباب وسؤال البرنامج   .. انتخابات فتح .41

  ياسر الزعاترة
تكن نتائج االنتخابات الداخلية التي أجرتها حركة فتح خالل األسابيع األخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة                لم  

 إثر اتفاق   1994مفاجئة لمن يتابعون الحراك الداخلي في أوساط الحركة منذ عودة قيادتها من الخارج في العام                
  .غزة ثم على مناطق في الضفة الغربيةأوسلو ونشوء ما عرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع 

كانت المؤشرات العامة تقول إن قدراً ال بأس به من الغضب اليزال يتوفر في أوسـاط حركـة فـتح داخـل                      
لمختلـف  ) كانوا يوصفون بجماعة تونس   (األراضي الفلسطينية المحتلة من جراء احتكار القادمين من الخارج          

  .ي آن معاالمفاصل الداخلية في السلطة والحركة ف
ومن تابع أخبار السلطة وصراعاتها خالل النصف الثاني من التسعينيات ال بد أنه سمع وعاين الكثير من الجدل              
حول المناصب والمكاسب ووقائع الفساد الكثيرة التي كانت الصحف اإلسرائيلية تتسلى بها بين حين وآخر، كما                

  .يستخدمها هذا الطرف ضد ذاك
صابا بقدر كبير من اإلحباط من تلك الممارسات، ووصل به السخط حداً ال يوصف فـي                أما الشارع فقد كان م    

كثير من األحيان، قبل أن تأتي قمة كامب ديفد ومن بعدها انتفاضة األقصى لتغير األولويـات فـي الـشارع                    
  .الفلسطيني

فاضة األقـصى وانـدمج   ظل هذا الحال قائما طوال النصف الثاني من التسعينيات كما أشرنا، وحين اندلعت انت         
الشارع الفلسطيني فيها على نحو غير مسبوق، تصدر الشبان في الحركة مسيرة التضحية والمقاومة، السـيما                
عناصر كتائب شهداء األقصى التي شكلت الذراع العسكرية للحركة، ومعها أذرع أخرى أبرزها لجان المقاومة               

  .الشعبية
عل المقاوم في فتح لم يكونوا سوى قلة من أبناء الحركـة، بينمـا بقـي                يشار هنا إلى أن العاملين في ميدان الف       

اآلخرون في سياق المتفرجين، ومع أن الكوادر التنفيذية في كتائب األقصى ولجان المقاومة الشعبية كانت مـن                 
ني فـي   األجيال الشابة، فإن الكثير من القادة الفاعلين كانوا من العناصر القادمة من الخارج من الجيـل الثـا                 

  .الحركة
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وقد استشهد العديد منهم عن طريق االغتيال، بينما اعتقل فريق آخر، وتبقى ثمة ضرورة لإلشارة إلى أن كثيرا                  
من هؤالء كانوا من أصحاب التوجهات اإلسالمية، كما في لجان المقاومة الشعبية، وكذلك في كتائب األقـصى                 

  .ذاتها
 الجيل الذي تصدر مسار المقاومة وضـعا طليعيـا، السـيما مـروان         اآلن تأتي االنتخابات الداخلية لتمنح هذا     

البرغوثي الذي يقضي عقوبة بخمسة مؤبدات في سجون االحتالل، إلى جانب آخرين من المناضلين المطاردين               
والمعتقلين في السجون، األمر الذي بدا طبيعيا إلى حد كبير، ليس فقط تبعا لذلك االنحياز الفطري مـن قبـل                    

لشاب إلى من قدموا وضحوا، بل أيضا تبعا إلدراك هذا الجيل ألهمية أن يكون وجـوه الحركـة مـن                    الجيل ا 
  .المعروفين بعطائهم النضالي في ساحة شعبية تعشق األبطال والمجاهدين وتقدمهم على السياسيين
ـ                  وثي، أو مـن    اللهم إال إذا توفر من يجمعون بين العمل المسلح والعمل السياسي كما في حالة مـروان البرغ

يوفرون أشكاال من الدعم السياسي الواضح للمقاومة كما في حالة نائب المجلس التشريعي الفلـسطيني حـسام                 
  .خضر وزميله حاتم عبد القادر في مدينة نابلس

نتذكر هنا أن االنتخابات الداخلية في حركة فتح إنما تمت من أجل الترشيح لالنتخابات التشريعية التي ستجري                 
من شهر يناير كانون ثاني القادم، أي أن من فازوا فيها هم الذين سيمثلون الحركة في معركة انتخابيـة                 25في  

  .طرفها اآلخر حركة مقاومة لها سجل ناصع في ميدان الجهاد والشهداء واألبطال واألسرى، هي حركة حماس
لعليا للسلطة وحركة فتح، وبالطبع تبعا      يشار هنا أيضا إلى أن حسم مسألة الترشح لالنتخابات سيبقى بيد القيادة ا            

العتبارات كثيرة تتعلق بتوزيع المناطق، ومعها قانون االنتخاب الذي يقوم على منح نصف مقاعـد المجلـس                 
.  للقائمة النسبية، أي للحركة بشكل مباشر، فيما ينتخب الباقون وفق نظام الدائرة االنتخابية             132التشريعي وهي   

  .شائرية بشكل واضح في الترشيح، السيما في الضفة الغربيةوتتدخل االعتبارات الع
وفي القائمة النسبية ستطرح كل حركة أو فصيل قائمة من المرشحين على الطريقـة اإلسـرائيلية البرايمـرز                  

 مرشحا يختارون تباعا وبالترتيب حسب حصة الفصيل من األصوات والمقاعد، مـا يعنـي أن                66تتشكل من   
  . رقم المتوقع لحصة الفصيل لن تكون مهمة، بل هي مجرد تكملة للعدد فقط ال غيراألرقام التي تلي ال

ثمة أسئلة ومالحظات كثيرة تستحق أن تطرح في سياق نتائج االنتخابات التي نحن بصددها، أعني االنتخابات                
رموز ال يملكـون    التمهيدية، ذلك أن سقوط العديد من رموز الحرس القديم لم يكن إال في الحاالت التي تتعلق ب                

الثقل العشائري، كما ال يملكون الكثير من السلطة والثروة، كما هو حال صخر حبش عضو اللجنة المركزيـة                  
  .في الحركة وأحد القادة التاريخيين في فتح على سبيل المثال

ير لكن اآلخرين ممن يملكون ذلك كله أو بعضه قد حقوا نتائج ال يستحقونها بحال من األحـوال، وهـي تـش                    
  .بدورها إلى حجم التدليس والتزوير الذي انطوت عليه االنتخابات

نتذكر هنا أن حركة فتح تضم جحافل من المتفرغين في األجهزة األمنية وفي الوزارات والقطاعـات التابعـة                  
للسلطة، ما يعني أن كثيرا من هؤالء سيصوتون لمن يملك المال والنفوذ، وهو تماما ما يفسر الفـوز الكبيـر                    

ناس لهم سجلهم في ميدان الفساد على شاكلة محمد دحالن وبعض أصحابه في غزة وجبريل الرجـوب فـي                   أل
  .الضفة الغربية

أما األبعاد العشائرية فقد لعبت دورها أيضا، إذ فاز من خاللها أناس اشتهروا بالوقوف ضد ياسر عرفات وضد                  
حرس القديم كم هو حال رفيق النتشة في الخليـل          المقاومة، كما هو حال نبيل عمرو في الخليل، وآخرون من ال          

  .أيضا
في العموم يمكن القول إن االنتخابات لم تكن نزيهة بالكامل فقد لعب المال والنفوذ السياسي والعـشائري دورا                  
  .كبيرا فيها، فيما استفاد البعض من قدرته على الحشد والتدليس في حركة لم تعرف االنتخابات الداخلية من قبل

تحدث كثير من الساخطين في الحركة عن تجاوزات بال حصر وقعت في ميدان الترشيح واالنتخاب، كمـا                 وقد  
جرى االعتداء على بعض نقاط التصويت وألغيت بعض االنتخابات بالقوة هنا وهناك، مع ضرورة اإلشارة إلى                
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والمقربين منه في الـضفة     أن قدرا من الصحة والمنطقية قد توفر في نتائج رموز من أمثال مروان البرغوثي               
  .الغربية، ومعه آخرون من قادة كتائب شهداء األقصى

ثمة مالحظة تتعلق بالجيل الشاب الثالث في حركة فتح، وهو جيل يمكن القول إنه رفع صوته مطالبا بحـصته                   
ثلين عنه،  من الكعكة، مع العلم أن هذا الجيل ما زال يرى في بعض رموز الجيل الثاني، السيما من الداخل، مم                  

  .كما هو حال البرغوثي وحسام خضر وآخرين
ومنطق هؤالء هو أن انتفاضة األقصى قد توقفت عمليا، وآن لمن شاركوا فيها بقوة، ودفعوا أثمانا باهظـة أن                   
يشاركوا في المغنم، مع أن الغالبية من خيرة المناضلين قد ذهبوا إلى المقابر شهداء أو إلى السجون أسرى، إذ                   

ة فتح بالنسبة األعلى من المعتقلين إلى جانب حركة حماس التي ربما زاد عدد معتقليها عن عـدد                  تحظى حرك 
  .معتقلي فتح بعد موجة االعتقاالت األخيرة

لقد رفع هؤالء أصواتهم مطالبين بحصة من الكعكة، السيما بعد أن تحولت غزة عمليا إلى مـا يـشبه دولـة،                     
لمكاسب والمناصب، أعني ما يسمونها مرحلة إعادة اإلعمار، وحيث تمثل          وستشهد تحوالتها التالية الكثير من ا     

  .من أراضي القطاع هي أهمها على اإلطالق% 40األراضي التي كانت عليها المستوطنات 
أما الضفة الغربية فستعود خالل المرحلة القادمة إلى سيرتها األولى كما كانت عليه قبل انتفاضـة األقـصى،                  

ى في دوائر فتح إنما يعبر في شقه اآلخر، إضافة إلى نوايا ترشيح مناضـلين ذوي سـمعة                  والنتيجة أن ما جر   
  .طيبة، عن مطلب الجيل الثاني والثالث من كوادر الداخل باالشتراك في المغنم بعد االشتراك في المغرم

 في هذا التنظيم    لعل المالحظة األهم بالنسبة للجمهور الفلسطيني الذي يراقب ما يجري، وال ينخرط بالضرورة            
أو ذاك، وإن كان له موقفه المناصر أو الداعم، هي تلك المتعلقة بالمسار برمته، أي سـؤال البرنـامج الـذي                     

  .سيطرحه هذا الجيل الشاب
هل هو برنامج مختلف، أم أنه ذات البرنامج الذي تطرحه الحركة وتحدده قيادة السلطة، وهو عمليـا برنـامج                   

جهة الحاضر شيء كثير، اللهم سوى استمرار التفاوض بصرف النظر عن النتيجة            الماضي، وليس فيه من موا    
  .كما يذهب لسان الحال بالنسبة لكثير من قادة السلطة؟

هل لدى حركة فتح برنامجا عمليا لمواجهة برنامج شارون، أم أن ما يجري هو فقط من أجل مواجهة حمـاس                    
  .انتخابياً ليس إال؟

ما يجري على األرض يستحق المواجهة، وأقله طرح برنامج عملي على الناس، لكـن    إنه سؤال بالغ األهمية، ف    
واقع الحال هو أنه ال أحد في الحركة، ال من الحرس القديم وال الجديد، قد فعل شيئا كهذا، اللهم غير المراهنة                     

  .على مسيرة التفاوض
الفلسطيني ال تجد لها صدى على أرض       بل حتى االنتفاضة السلمية التي طالما أوجع هؤالء بها رؤوس الشعب            

  .الواقع
إننا إزاء واقع يقول إن عناصر المقاومة وداعميها هم الذين قد يتصدرون الصفوف، لكنهم ال يفعلون ذلك على                  
أساس من اإليمان ببرنامج المقاومة، وإال اللتقى برنامجهم مع برنامج حركة حماس والجهاد مثلما التقى خالل                

  .انتفاضة األقصى
بل إنهم يساهمون في تحقيق فوز يوفر غالبية مريحة تدعم مسار التفاوض القائم الـذي كـان رمـوزه مـن                     
المناهضين لبرنامج المقاومة في انتفاضة األقصى، مثلما هو حال الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس ومحمـد                

  .دحالن
لشاب فـي حركـة فـتح، إذ ثمـة          ثمة مالحظة مهمة تطرح نفسها هنا تتعلق بمسألة الثوابت في وعي الجيل ا            

محظور كبير يطرحه بعض المراقبين على هذا الصعيد، يتعلق بالمصطلح المذكور، ذلك أن جيال بدأت الثوابت                
  .منها سيكون من الصعب عليه التراجع أكثر من ذلك بكثير% 22عنده بكامل فلسطين ثم تراجعت لتصبح 
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، مما يعنـي    67طلح الثوابت هو األراضي المحتلة عام       وهو جيل ال بد سيختلف عن آخر ال يعرف إال أن مص           
إمكانية أن يقدم بعض التنازالت اإلضافية من أجل تمرير التسوية، السيما وأن كثيرا من عناصره ال يعرفـون                  
لهم مرجعية عربية كما هو حال الحرس القديم الذي يعرف حدود التنازل بالنسبة للمحيط العربـي، بـصرف                  

  .فه وتراجعه مقابل تقدمه في بعض األحيانالنظر عن تحوالت ضع
خالصة القول هي أن ما جرى لم يكن مريحا بحال، ومن حق الفلسطينيين أن يضعوا أيديهم على قلوبهم خشية                   
أن تتحول الصراعات الفلسطينية إلى صراعات داخلية ضمن إطار السلطة وحركة فتح، إضافة إلـى صـراع                 

سيا من جهة، ومن أجل الحيلولة دون تخريبها للمسار القائم والقـادم            آخر مع حركة حماس بهدف تحجيمها سيا      
  .من جهة أخرى

ويحدث ذلك بينما االحتالل يرتب لإلجهاز على القضية برمتها من خالل مشروع الدولة المؤقتة على مساحة قد                 
  .من أرض فلسطين التاريخية% 8ال تتجاوز 

ي انحازت إلى المقاومة برنامجا واضـحا يـريح الجمـاهير           كان بودنا أن تقدم حركة فتح، خاصة أجيالها الت        
الفلسطينية، السيما في الضفة الغربية، التي يخشى أهلها من أن تتحول غزة إلى دولة جوار ال أكثر وال أقـل،                    
في حين تبقى القدس أسيرة االحتالل، ومعها أكثر من نصف الضفة، مع أن ما سيعود إلـى حظيـرة الـسلطة                    

  .ادة أيضا بحسب برنامج شارونسيبقى من دون سي
  17/12/2005الجزيرة نت 
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