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   في االراضي الفلسطينيةاالنفالت األمني ارتفاع وتيرة  .1
محمود عباس تعهد القضاء على ظـاهرة  أن  : غزة من   فتحي صباح  عن مراسلها    21/12/2005 الحياة   نشرت

وقـال رفيـق   . الفوضى واالنفالت األمني السائدة منذ سنوات وتهدد بفناء االنجازات التي حققها الفلـسطينيون        
 ذلـك جاء   .لظاهرةلهذه ا الحسيني في كلمة نيابة عن عباس ان االخير يبذل قصارى جهده من اجل وضع حد                

وا امام مقر الرئاسة في غزة امس في ختام مسيرة ضد االنفـالت األمنـي               امام مئات الفلسطينيين الذين احتشد    
وقال ان الرئيس أعطى تعليماته الواضـحة لقـادة االجهـزة            .التي نظمها مركز الديموقراطية وحل النزاعات     

من جهتها، قالت وزارة الداخليـة امـس ان الحملـة            و .االمنية بالعمل الفوري على وضع حد النتشار السالح       
  .نية التي بدأت قبل نحو شهر استؤنفت امساالم

 مسلحا ينتمون لكتائـب     40اكثر من    أن    من رام اهللا    21/12/2005 القدس العربي     مراسل وليد عوض وذكر  
 اهمية  ىا ال يرشم, همواكد صالح التعمري التفاوض مع    ,  بلدية بيت لحم لعدة ساعات     ى امس مبن  ى احتلوا االقص
 باالفراج عن عدد مـن      واطالب حيث   .د الطريقة التي اوصلوا من خاللها رسالتهم       اال انه انتق   , وحقوقهم هممطالب

رفـض   فـي حـين      . صرف مستحقاتهم المالية وايجاد وظائف لهـم       ى، اضافة ال   السلطة المعتقلين في سجون  
 اختطـف  ى اخرةومن جه . واصفا االمر بانه اعتصامى ما جر  ىالمتحدث باسم الكتائب اطالق كلمة اقتحام عل      

  . يعمل في وزارة الزراعةيونس  من سكان خاناون مجهولون صباح امس مواطنمسلح
 مسلح من كتائب شهداء     100 نحو    إلى ان  غزة من   21/12/2005 الخليج اإلماراتية     مراسل رائد محمد ولفت  

، مقر تنظيم الحركة وسط خان يونس، وسط إطالق نار في الهواء، احتجاجاً على ما أسـموه                 وااألقصى اقتحم 
سة التمييز والعنصرية التي اتبعتها السلطة في قضية التوظيف في األجهزة األمنية، من دون أن يكون لهـم                  سيا

 .نصيب في ذلك
 , انذارا لمحمود عبـاس    وجهوان  يالمسلح إلى أن    عمان من   21/12/2005 الدستور   ونوه كمال زكارنة مراسل   

طعة لالنتخابات اذا لم يوفر وظـائف للنـشطاء         وقالوا انهم سيمنعون االجانب من دخول القطاع وسيقودون مقا        
  .سننشق عن فتح أيضا اذا لم نحصل على حقوقنا, الئقا في حين أضاف أحدهم .داخل قوات االمن

ن مـسلحين   مـن أ   شـهود عيـان      هقال ما   ألفت حداد  نقال عن مراسلته     21/12/2005 48 عرب   وأورد موقع 
وقالت مـصادر   . يعمالن فى المدرسة األمريكية شمال غزة     ين اختطفوا صباح اليوم، مدرسين اجنبيين       يفلسطين

  .هممطلعة ان األجهزة األمنية باشرت فورا بتطويق المنطقة والبحث عن
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  شارون يغادر المستشفى واالستطالعات تواصل ترجيح حزبه  .2
ـ    :برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها في الناصرة     21/12/2005الغد األردنية   نشرت   رأي  أظهر استطالعان لل

نشرا في اسرائيل امس، ان اصابة شارون بجلطة دماغية لم تؤثر على نتائج االستطالعات، فـي مـا يتعلـق                    
لم تلتفت الى فوز نتنياهو برئاسة الليكود، ولتثبت وجهة النظر القائلـة بـأن هـذا                في حين    .كديما بفرص فوز 

 39نوت الى حصول كـديما علـى        فقد اشار استطالع يديعوت احر     .الحزب حزب ثالث ال ينافس على الحكم      
وقال استطالع معـاريف ان      . مقعدا 13 مقعدا أما الليكود فإنه سيحصل على        21مقعدا، فيما تراجع العمل الى      

وقال موريوسـف مـن مستـشفى        . مقعدا 13 مقعدا، والليكود على     22 مقعدا والعمل    42كديما سيحصل على    
و بانتخابـه زعيمـا لحـزب       هنأ شارون نتنياه  ية أخرى   من ناح و .هداسا ان شارون سيخضع لمتابعة اسبوعية     

  وكاالت. الليكود
مصادر إسرائيلية قالت أن بوش، وحسني مبارك، قد هاتفا شـارون،            أن   21/12/2005 48عرب  وذكر موقع   

 أول من سارع لإلتصال به بعد نشر نبأ دخولـه إلـى          مبارك شارون عالياً كون     في حين ثمن   .لالطمئنان عليه 
  !المستشفى
استطالع للرأي نشرته يديعوت  أن تل أبيب من 20/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينيةوأضافت 

وأوضح االستطالع، أن  .أحرونوت أكد أن الجمهور اإلسرائيلي يطالب شارون بالكشف عن حالته الصحية
% 91وأعرب  .عدم الحاجة لذلك% 46 بضرورة الكشف عن حالته الصحية، فيما رأى شارونطالبوا % 52

 .أن المرض الذي ألم بشارون ال يؤثر على طريقة تصويتهم في االنتخابات
شارون اعلـن فـور      أن   القدس آمال شحادة   نقالً عن مراسلتها في    21/12/2005الخليج اإلماراتية   وجاء في   

ـ     رك اثـرا  مغادرته المستشفى انه سيعود الى نشاطه الحزبي في غضون ايام، وأكد االطباء ان االصابة لـم تت
  . سلبيا

  
  عباس يربط تأجيل االنتخابات التشريعية بوفاته .3

 صائب عريقات امس    هنقل ما   :رام اهللا والوكاالت   من   محمد ابراهيم  عن مراسلها    21/12/2005 البيان   نشرت
وقـال  . ن االنتخابات التشريعية لن تتأجل إال بوفاتي      أ , لجورج بوش خالل مكالمة هاتفية     أنه أكد  ,عن ابومازن 

طلب فيها وضع إجراءات مناسبة خالل االنتخابات       رسائل  ن الجانب الفلسطيني أرسل الى الجانب االسرائيلي        أ
  .وخاصة في القدس

د عريقات، أمس علـى     يأكت رام اهللا  من   يوسف الشايب  نقال عن مراسلها     21/12/2005 الغد األردنية    وأوردت
العنف، وسيطال النسيج االقتصادي والسياسي واإلنساني       سيدفع إلى    ذلكقال ان   حيث  كارثية تأجيل االنتخابات،    

 نحن ال نطلب دعما عسكريا من أحد، وإنما فقط نريد المساعدة والمساندة من              ,وأضاف .في الشارع الفلسطيني  
خالل  سياسيون،   من جهة أخرى أجمع   و .األميركيين واألوروبيين إلتمام هذه االنتخابات، وإجرائها في موعدها       

 سالم فياض على ضرورة عدم الرضوخ للضغوطات التي مـن شـأنها التـأثير علـى تأجيـل                   يهلقاء دعا إل  
  .االنتخابات التشريعية، واإلساءة لألجواء العامة

  
   استعمال البريد اإلسرائيلي في االنتخابات التشريعية ونرفضي المقدسيون .4

 حول مشاركة المقدسيين في أكدت المؤسسات األهلية والوطنية في القدس، رفضها ألي إجراءات: القدس
، البعثات الدبلوماسية في القدس، واوناشد .االنتخابات التشريعية، من خالل استعمال صناديق البريد اإلسرائيلية

دعوة حكوماتهم للضغط على الحكومة اإلسرائيلية، من أجل رفع تدخالتها، وتطبيق توصيات المراقبين 
  .الدوليين
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  19/12/2005وفا  –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  رفع نظام االقتراع والفرز الى مجلس الوزراءلجنة االنتخابات المركزية ت .5
امس طلبي اعتراض رفضت لجنة االنتخابات المركزية أن  :رام اهللا من 21/12/2005الحياة الجديدة  نشرت

 الحكومية، كما على قائمة المرشحين االولية، مبدية قلقها من استمرار بعض المرشحين على رأس وظائفهم
  .نظام االقتراع والفرز الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه احالت مشروع

االتحاد االوروبي بدأ حملته الخاصة بنشر واحـدة        أن  : رام اهللا  من   21/12/2005 القدس الفلسطينية    وذكرت
 .اع غزةمن اكبر بعثات المراقبة والمتابعة الخاصة باالنتخابات البرلمانية في كل من الضفة وقط

  
   على التصويت لالئحتين الفتحاويةفتوح يحض الكوادرروحي  .6

دحالن مع محمود عباس على ان يقـوم روحـي          محمد   تم االتفاق في ختام لقاءات عقدها        :غزة،  فتحي صباح 
حصول على اكبر عدد ممكن من االصوات في ظل         لل.  الحركة لقائمتي فتوح بحض مؤيدي فتح على التصويت     

جاء ذلك في اعقاب بيان اصدره مكتب التعبئة والتنظيم في فتح امس دعا فيه مؤيدي                . حماس مواجهة قوية من  
  .لقائمة المركزية وليس لقائمة المستقبللالحركة الى التصويت 

  21/12/2005الحياة 
  

  توحيد قائمتي فتح مع إمكانية فتح باب الترشيح مجدداًلجهود  .7
حمود عباس جدد أمس جهوده لتوحيد مرشحي الحركة في قائمة          من مصادر مطلعة في فتح ان م       علم: رام اهللا 

وقالت ان هذه الجهود تجددت مع بروز امكانية قانونية العادة فتح بـاب             . انتخابية واحدة لالنتخابات التشريعية   
وبرزت هذه االمكانية مع اعداد مجموعة مـن نـشطاء المجتمـع            . الترشيح لالنتخابات ما يتيح دمج القائمتين     

 لتقديم طلب للجنة االنتخابات ودعوى لمحكمة االنتخابات يعتبرون فيها ان حقوقهم الدستورية انتهكـت               المدني
  .الن فترة اغالق باب التسجيل عندما تعرضت بعض مكاتب اللجنة العتداءات لم يتم تعويضها

  21/12/2005األيام الفلسطينية 
  

 القدومي في بيروت اليوم  .8
يارة فاروق القدومي الى لبنان اليوم في خانة الشأن الفلسطيني البحت، نافية وضعت مصادر فلسطينية مطلعة ز

واشارت الى ان الهدف االساس للزيارة هو االجتماع بقيادتي . اي عالقة لها بملف الحوار اللبناني الفلسطيني
عقد اجتماعين منظمة التحرير الفلسطينية وفتح في لبنان للبحث في شؤون البيت الفلسطيني الداخلية حيث سي

وعزت سبب عدم عقد اي لقاء مع المسؤولين اللبنانيين الى ضيق .  في حضور سلطان ابو العينين,فور وصوله
  .الوقت

  21/12/2005السفير 
  

  حماس تدعو مصر لدعم إجراء االنتخابات  .9
كمـا   دعت حماس مصر إلى المساعدة في إجراء االنتخابات التشريعية في موعـدها،              : محمد الصواف  -غزة

طالبت الدول العربية واإلسالمية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات سياسيا واقتـصاديا؛              
وشـددت علـى تمـسكها بـإجراء         . والحفاظ على ثباته في وجه التحديات والضغوط الخارجية        هلدعم صمود 

  .االنتخابات في موعدها
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21/12/2005اسالم اون الين  
 

  المرشحينيق في الدعم األمريكي لبعض التحقحماس تطالب ب .10
طالبت حماس الهيئات الفلسطينية الرسمية وأعضاء اللجنة المركزية لفتح بإجراء تحقيق حـول             : القدس المحتلة 

الرسالة الموجهة من الوكالة األميركية للتنمية  إلى أحد أعضاء المجلس التشريعي، جواباً على طلبـه بتمويـل                  
، مؤكدة علـى شـرطها بالتمـسك        لذلكلعدد من زمالئه، حيث أبدت الوكالة استعداداً        الحمالت االنتخابية له و   

بالموقف ضد حماس ومواجهتها، طالبة تزويدها بثالثين رقم حساب بنكي في أحد البنوك اإلسرائيلية لـسهولة                
لحركة إن ا : وقال مصدر مسؤول في حماس اليوم      .التحويل والسرعة في العمل، وبأسماء من يرغبون بدعمهم       

 ترى في هذه الوثيقة دليالً جديداً على التدخل األميركي والغربي السافر فـي الـشؤون الداخليـة الفلـسطينية،             
وتعبيراً عن التحريض ضد حماس، مشيراً إلى أن هذه القضية ال تستهدف حماس فحسب، بل تطال فتح، مـن                   

  .شارة إلى التدخل في انتخاباتها الداخليةالخالل إ
  

 
  
   

21/12/2005 الفلسطيني لإلعالم المركز  
 

   عناصر من المقاومةوإصابة صاروخ على قاعدة لالحتالل .11
 سقط أحدها في قاعدة 48أطلقت المقاومة الفلسطينية، امس، ثالثة صواريخ قسام على اراضي ال: وكاالت

وفي  .غزةن الصواريخ الثالثة اطلقت من شمالي أوقالت مصادر عسكرية إسرائيلية  .عسكرية إسرائيلية
نابلس، أصيب مقاومان من كتائب األقصى بجروح، احدهما اصابته خطرة، في اشتباك مع االحتالل الذي 

 . توغّل في المدينة
  21/12/2005السفير 

  
 الديمقراطية تتابع جولتها وتلتقي سعد والبزري الجبهة  .12
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 الى الواجهة من جديد ومن صيدا عاد الموضوع الفلسطيني ومسألة الحوار مع الحكومة اللبنانية :محمد صالح
تحديداً التي كانت فعالياتها تعد لعقد لقاء أشبه بمؤتمر يبحث في العالقات اللبنانية الفلسطينية من أجل صياغة 

الالفت في هذا المجال قيام الجبهة الديموقراطية مؤخراً بمبادرة مع فعاليات صيدا و .ورقة سياسية لهذا الملف
ملف، وقام وفد من الجبهة خالل الساعات الماضية بعقد لقاءات في صيدا استهلها امس إلعادة تحريك هذا ال

قد لقاء مع النائبة بهية الحريري، وجرى استكمال االتصاالت امس بعد لقاءين منفصلين مع كل من عاالول ب
 لبنان علي وأعلن مسؤول الجبهة في .النائب أسامة سعد في مكتبه في المدينة ورئيس بلدية صيدا البزري

فيصل، أن اللقاء مع سعد والبزري كان بهدف إطالعهما على آخر ما آلت إليه قضية الحوار الفلسطيني 
  .اللبناني، ولنفتح أمامهم أفقاً جديداً من أجل أن يتم استئنافه

  21/12/2005السفير 
  

  الطيران اإلسرائيلي يقصف شمال غزة   .13
اإلسرائيلي أمس طلعاته الجوية وغاراتـه علـى قطـاع غـزة،            صعد الطيران الحربي     :أمين أبو وردة  ،  غزة

وقصفت الطائرات منـاطق     خصوصاً المنطقة الشمالية، ملحقاً أضراراً مادية في الممتلكات والمباني المدنية،           
وشـاركت المروحيـات    . مختلفة بنحو ستة صواريخ، ما أدى إلى إحداث دمار في الطرق والشوارع العامـة             

وأطلقـت   .على مناطق متعددة في شمال القطـاع       القصف، حيث أطلقت خمسة صواريخ       الحربية في عمليات  
المدفعية اإلسرائيلية عشرات القذائف المدفعية في اتجاه مناطق زراعية، غير أنها لم تسفر عن وقوع إصـابات                 

 وادعى الناطق بلسان جيش االحتالل، أن عمليـات القـصف اسـتهدفت إعاقـة تنقـل الفـدائيين         . أو أضرار 
  .الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إلى المناطق التي يطلقون منها قذائف صاروخية في اتجاه الكيان

  21/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   خالل عملية عسكرية في اليامونمواطنينإصابة واعتقال  .14
بمحافظة جنين،  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، سبعة مواطنين من بلدة اليامون           : محمد بالص ،  جنين

فيما اصيب ثالثة اخرون بالرصاص، وذلك خالل عملية توغل في البلدة تخللها دهـم عـدد مـن المنـازل،                    
 من جهة أخرى، توغلت قوة عسكرية اسـرائيلية، فجـر          .واالعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح      

 عددا من منازل المواطنين، وذلـك       امس، في بلدة قباطية بمحافظة جنين، حيث شنت حملة دهم وتفتيش طالت           
 واقتادته الـى جهـة       فتىً وذكر مواطنون من قباطية، ان قوات االحتالل اعتقلت        .بذريعة البحث عن مطلوبين   

  .مجهولة
  21/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  جنود يعتدون بوحشية على شبان جنوب مدينة بئر السبع  .15

الفلسطينية ـ المصرية، يوم أمس بوحشية لمدة ثماني ساعات  اعتدى جنود االحتالل المتمركزون على الحدود 
   .1948متواصلة على ستة شبان من عائلة واحدة من قرية وادي النعم جنوب مدينة بئر السبع المحتلة عام 

  21/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   دونم من اراضي شرق يطا القامة الجدار5500اسرائيل تصادر  .16
لدفاع عن االراضي ان الجدار الذي يقام حاليا في مناطق امنيزيل           ا كشف رئيس لجنة     :شويكيفوزي ال ،  الخليل

  . دونم من االراضي الزراعية5500 يلتهم الخليلوبئر العد وجنبا الواقعة الى الجنوب من شرقي يطا جنوب 
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  21/12/2005الحياة الجديدة 
  
  
  

  زيادة ساعات تشغيل ميناء رفح البرى  .17
 4 سـاعات بـدالً مـن        8 بميناء رفح البرى انه تقرر زيادة ساعات عمل الميناء لمدة            صرح مصدر مسؤول  

وأكد المصدر أنه تم مضاعفة ساعات العمل بـالمعبر         . ساعات يوميا لعبور الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة       
  . ويستمر ذلك حتى بعد غد الخميس. د إضافي من المراقبين األوروبيينالفلسطيني بعد وصول عد

  21/12/2005البيان  
  

  مطالبة فلسطينية بعدم تهميش المرأة في االنتخابات   .18
دعا متحدثون فلسطينيون إلى إبراز مشاركة المرأة الفلسطينية في االنتخابات إلى عـدم             : أمين أبو وردة  نابلس  

 االنتخابـات  واعتبرت سمر هواش منسقة جمعية المرأة العاملة أن. تهميش المرأة في االنتخابات وإبراز دورها    
مهمة ألنها آلية لتعزيز الديمقراطية وإحداث التغيير معتبرة أن مشاركة الشباب مهمة ألنهم سيـشاركون فـي                 

  . صنع القرار، وأنهم مهمشون مثل المرأة التي تشكل نصف المجتمع وتمتلك طاقات كامنة
  21/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
   االنتفاضة منذواألسرى تقرير بعدد الشهداء والجرحى .19

ذكر تقرير صدر امس عن مركز المعلومـات الـوطني الفلـسطيني فـي الهيئـة العامـة                  :  سمر خالد  ،غزة
 4214 بلغ عدد الشهداء منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتي نهاية تشرين الثـاني الماضـي ،                  أنه لالستعالمات

 اإلسرائيلية، فيما بلغ عدد الجرحـى        شهيدا لم يتم تسجيلهم بسبب اإلجراءات      82شهيدا، يضاف إلى هذا العدد      
 عامـا،   18وبلغ عدد الشهداء من األطفال أقل مـن         .  جريحا تلقوا عالجا ميدانيا    8435 جريحا منهم    45891

 أسيرا معتقلـون    580 أسير منهم    9200وحسب التقرير فقد وصل عدد األسرى والمعتقلين إلى          .  شهيدا 791
  . سجنا ومعتقال ومركز توقيف28ر وموزعين على أكثر من قبل انتفاضة األقصى، وما زالوا في األس

  21/12/2005الرأي األردنية 
  

  إطالق سراح أكاديمي فلسطيني معتقل في أمريكاب مطالبة .20
ناشد رجال دين مسلمون ومسيحيون ومفكرون ونخب وجمعيات فلسطينية مختلفة، كونـداليزا رايـس بإنهـاء                

، المعتقل في الواليات المتحدة األمريكية، بعد تبرئته من معظم التهم           قضية األكاديمي الفلسطيني سامي العريان    
  .المنسوبة إليه الشهر الحالي

  21/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   معتقالً 121جدد االعتقال اإلداري لـياالحتالل  .21
ياً هنـاك بتجديـد      أسيراً فلسطين  157تسيطر أجواء من التوتر والغضب الشديدين في سجن النقب عقب إبالغ            

وقال الـصحافي األسـير سـامي     . معتقلين إداريا706ً، بينهم 2159ويبلغ عدد معتقلي النقب  . اعتقالهم إدارياً 
وأضاف أن إدارة السجن لـم تعـِط         .إن هذه الخطوة غير مسبوقة وتسود السجن أجواء من الغضب         : العاصي،
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: وقال. ل مرة تقوم إدارة السجن بتمديدات بهذا الحجم       مبررات، بحيث فاجأت هذه القرارات المعتقلين، وهذه أو       
  .إنه يتم اآلن بلورة خطوات احتجاجية لهذه اإلجراءات المرفوضة من ِقبل المعتقلين

  20/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  
  

  حياتهم في خطر.. في سجون االحتاللأسرى  .22
فلسطينيين في سجون االحتالل يعانون من العديد من أكد تقرير فلسطيني رسمي أن المئات من األسرى ال

األمراض المزمنة، حيث ترفض سلطات االحتالل توفير العالج الطبي الالزم لهم، كما ترفض فكرة اإلفراج 
 معتقالً 1340وبين التقرير الصادر عن وزارة شؤون األسرى أن قرابة  .عنهم، مهما ساءت حالتهم الصحية

 أسيراً مريضاً اعتقلوا منذ ما قبل انتفاضة األقصى، 140ى، مشيراً إلى أن قرابة فلسطينياً هم من المرض
 أسير، يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، إذ 1200يعانون من أوضاع صحية سيئة، إضافةً إلى أن قرابة 

ونوه  .منهم من اعتقل وهو مصاب برصاص االحتالل، ولم يقدم له العالج الالزم، مما يعرض حياتهم للخطر
التقرير إلى أن كافة السجون والمعتقالت تفتقر لعيادات مناسبة، وللرعاية الطبية الضرورية، كما أن هناك 
العشرات من األسرى بحاجة إلجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة إلنقاذ حياتهم بما فيهم مسنون وأطفال 

عتقال في السجون اإلسرائيلية، من بين  أسيرة ال زلن رهن اال116أن ما يقارب من وذكر التقرير  .ونساء
أن ست من األسيرات قاصرات  التقرير وبين . أسيرة تعرضن لالعتقال خالل السنوات الخمس الماضية400

  .لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشرة، موزعات على عدد من السجون
  21/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يت في القدس لإلنتخابات التشريعية إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالتصو .23

قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالتصويت في شرقي القدس في اإلنتخابات للمجلـس                
وجاء أنه تم إبالغ رئيس طاقم المراقبين األوروبي الذي يرافق اإلنتخابات التشريعية، أن              .التشريعي الفلسطيني 

اس في اإلنتخابات، ولذلك فهي غير مستعدة ألجراء اإلنتخابات في منطقة تخضع            إسرائيل تعارض اشتراك حم   
ونقلت المصادر عن تقدير لجهات إسرائيلية أن الفلسطينيين سيستغلون معارضة إسرائيل للتـصويت              .لسياديتها

  !في القدس كذريعة لتأجيل اإلنتخابات
  21/12/2005 48عرب 

  
   بشأن اإلنتخابات مع السلطة  إسرائيل على استعداد للتنسيق:موفاز .24

نقلت مصادر إسرائيلية أن موفاز، قد اجتمع يوم أمس مع المنسق األمني األمريكي ديتون، وأبلغه أن إسـرائيل                  
وصرح مصدر أمنـي إسـرائيلي أن التنـسيق          .على استعداد للتنسيق بشأن اإلنتخابات مع السلطة الفلسطينية       

رك للمراقبين وصناديق اإلقتراع، أما من جهـة حريـة الحركـة            سيكون على مستوى متدن، بحيث يتيح التح      
 !للمرشحين فسيتم فحص كل حالة على حدة بتفاصيلها، وبشكل عام فلن يسمح بحرية الحركة لمرشحي حماس                

  .سليمان لمناقشة األوضاع داخل غزةعمر ومن المقرر أن يجتمع موفاز مع 
  21/12/2005 48عرب 

  
  ! سطينية تسعى لتهريب أسلحة تخل بالتوازن القائمفركاش يزعم أن الفصائل الفل .25
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قال فركاش في جلسته األخيرة في لجنة الخارجية واألمن أن هناك مخاوف من تمكن منظمات فلسطينية مـن                  
تهريب أسلحة إلى غزة تخل بالتوازن القائم خالل العام القادم، مثل صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مـضادة                 

كما زعم أن الفصائل تبذل جهوداً كبيرة من أجل تهريب أسلحة من هذا النـوع                !!يوشاللطائرات وصواريخ كات  
وأضاف أنـه يتوجـب علـى الجـيش         . إلى غزة، بالرغم من الجهود التي تبذلها مصر والسلطة لمنع تهريبها          

  !اإلسرائيلي اإلستعداد إلمكانية نجاح الفصائل في إدخال مثل هذه األسلحة
  20/12/2005 48عرب 

 
    الضفةططات لتوسيع المستعمرات في مخ .26

أعلنت الحركة اليمينية المتطرفة المخلصون ألرض اسرائيل نيتها تعزيز البناء االستيطاني في الـضفة              : القدس
وستكون االنطالقة االولى لهذا المخطط في منتصف االسبوع المقبـل          .  بؤرة استيطانية جديدة   15الغربية وبناء   

عتبرت عملية بناء البؤر االستيطانية الرد الصهيوني الحقيقي على خطة االنـسحاب            وا .مع حلول عيد الحانوكا   
  .وتأكيداً من طرف الحركة  انه لن يكون أي إخالء آخر. من غزة

  21/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

    الضفةفي بؤر إستيطانية جديدة  .27
زارة اإلسكان اإلسرائيلية نشرت أول من أعلنت حركة السالم اآلن أن و     : عبدالرؤوف أرناؤوط ،  رام اهللا، القدس  

 . وحدة استيطانية إضافية في كارنيه شومرون      20 وحدة استيطانية إضافية في أرييل و      117أمس إعالنات لبناء    
 وحدات استيطانية فـي مـستوطنات مختلفـة فـي     903 منذ بداية العام الجاري تم نشر إعالنات لبناء        :وقالت
   .الضفة

  21/12/2005الوطن السعودية 
  

  إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهربائي عن غزة  .28
قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهربائي عن غزة في حال تعرض منـشآتها                : ألفت حداد 

وجاء أن إسرائيل حذرت السلطة الفلـسطينية بأنهـا سـتقطع التيـار              .الحيوية إلى القصف بصواريخ القسام    
غزة لعدة ساعات، في أعقاب إطالق صواريخ القسام يوم األحد من القطاع باتجاه المنطقة              الكهربائي عن كافة    

   .الصناعية جنوب عسقالن
  21/12/2005 48عرب 

  
   الجدار له آثار سياسية :إسرائيل .29

أكدت محكمة العدل العليا أن جدار الفصل يضم أراضي لغير حاجة أمنية وأصـدرت               :البيان والوكاالت ،  غزة
إال أن هـذه    . إيجاد مسار بديل عن المسار في منطقة بيت سوريك والمسار حول مستوطنة الفيه منشه             قرارين ب 

القرارات لم تمنع الحكومة اإلسرائيلية من االستمرار والتخطيط لضم أراض لبناء جدار ملتو، طولـه ضـعفا                 
دار له آثار سياسية، حيـث إن       واعترفت الحكومة اإلسرائيلية أمام محكمة العدل العليا، بأن الج        . الخط األخضر 

قرار إحاطة شرقي القدس بجدار، وفصلها عن سائر الضفة، وكذلك على فصل نحو ربع مليون فلسطيني عـن                  
  . فلسطينيي الضفة، هو قرار سياسي جلي

  21/12/2005البيان 
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   نتائج انتخابات رئاسة الليكود تصب في مصلحة شارون :كاديما .30
ا، ان نتائج انتخابات رئاسة الليكود تصب في مصلحة شارون النها عكست في             رأى كاديم  :القدس آمال شحادة  

ان : وقال اولمـرت   .نتائج التصويت لفايغلين مدى تغلغل اليمين المتطرف داخل الحزب وسيطرته على قيادته           
ـ      .نتائج االنتخابات توضح سيطرة المتطرفين بزعامة لنداو وفايغلين ونتنياهو على الليكود           ذه وقـد انعـشت ه

  . النتائج شارون
  21/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  

   التمهيدية لتشكيل قائمة الكنيست اإلنتخاباترفض إقتراح بإلغاء : حزب العمل .31
رفض مؤتمر حزب العمل مساء الثالثاء، بغالبية كبيرة إقتراحاً بإلغاء اإلنتخابات التمهيدية لتشكيل قائمة الحزب               

وقد عارض بيرتس، هذا     . عضو 4000ئمة إلى محاور الحزب التي تتألف من        للكنيست ونقل عملية تشكيل القا    
اإلقتراح على إعتبار أن إنتخاب القائمة من قبل األعضاء من شأنه أن يعزز التأييد للحزب، بالمقارنة مع كديما                  

ءه، هو  وتشير تقديرات في داخل العمل إلى أن الهدف من اإلقتراح، الذي يقف براك ورا              .حزب الرجل الواحد  
  .إضعاف بيرتس

  20/12/2005 48عرب 
  

  وحدة خاصة لحماية محطات الحافالت االسرائيلية  .32
أعلنت وزارة المواصالت االسرائيلية امس تشكيل وحدة خاصة لحمايـة محطـات الحـافالت              :  د ب أ   ،القدس

 من اليهـود والعـرب      ونقلت االذاعه عن الوزارة قولها إن إسرائيليين       .المركزية في كافة المناطق االسرائيلية    
وأضافت أن هذه الوحدة سـتعمل فـي        . ممن خدموا في وحدات قتالية في الجيش االسرائيلي سينخرطون فيها         

  .العرب لهذا الغرض المرحلة االولى في جنوب إسرائيل وسيتم تجنيد عشرة من البدو
  21/12/2005الدستور  

  
  حتالل لمواجهة عمليات غير تقليديةوحدة في جيش اال .33

كشف جيش االحتالل اإلسرائيلي عن وجود وحدة عسكرية يطلق عليها بنتـشوف لمواجهـة عمليـات                : غزة
ونقلت يديعوت احرنوت أمس، عن الجنرال معيان قائد الوحدة قوله          . يستخدم فيها السالح الكيماوي والبيولوجي    

 اكتـشفنا فـي     :وأضـاف . إن عناصره يعالجون يومياً تحذيرين على األقل حول استخدام أسلحة غير تقليديـة            
وقال إن هيئـة أركـان الجـيش    . العمليات األخيرة قطعا معدنية داخل العبوات المتفجرة، مغموسة بمواد سامة         

ويتوقع أن يلجأ المقاومون الفلسطينيون السـتخدام       . قررت توحيد كل الوحدات العسكرية المتخصصة في ذلك       
 على المعابر والمصاعب التي تواجه إمكانية تهريب المواد         المواد الكيماوية بسبب ازدياد رقابة قوات االحتالل      

  .المتفجرة والوسائل القتالية
  21/12/2005الشرق األوسط 

  
  خطط إسرائيلية لتدمير أجهزة الكمبيوتر الفلسطينية    .34

كشفت مجلة هامحشاف االقتصادية اإلسرائيلية في تقرير لها نشرته في عددها األخير عن وجود              : أحمد إبراهيم 
خطة بلورتها وحدة الشؤون التكنولوجية في الجيش تهدف إلى اإلضرار بأجهزة الكمبيوتر الفلـسطينية، حيـث                

قطاع من أجل تدمير أكبر قدر      ال إلى كالً من الضفة و     CDقررت تهريب العشرات من األسطوانات اإللكترونية       
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تقوم بتدمير أجهزة الكمبيوتر التـي      ممكن من أجهزة الكمبيوتر حيث ابتكرت أخيراً عدد من األسطوانات التي            
  .تدخل إليها في أقل من خمس دقائق مهما كانت التحصينات التي يتم اتخاذها في أي جهاز

21/12/2005االتحاد االماراتية   
  

  سلطات االحتالل تسعى لخلق واقع سياسي جديد في الضفة  .35
ائيلي، تسعى إلى تشكيل معالم واقٍع  أن سلطات االحتالل اإلسر الثالثاءأكدت دراسة بحثية وزعت: القدس

وبينت الدراسة، أن سلطات االحتالل، تسعى إلى خلق هذا الواقع عبر بناء  .سياسٍي جديد في الضفة الغربية
معابر رئيسة، وخلق ثالث كنتونات منفصلة بكتل استعمارية ضخمة، وشوارع عريضة مخصصة لخدمة 

تخاذ قرارات بمصادرة مساحات واسعة من األراضي ألغراض المستعمرين، وبناء جدار الفصل العنصري، وا
وشددت الدراسة، على مواصلة سياسة االعتقاالت واالغتياالت وهدم  .عسكرية تحيط بالقرى والمدن الفلسطينية

 .وأشارت الدراسة إلى سياسة إذالل المواطنين اليومية على الحواجز العسكرية .البيوت ومصادرة األراضي
  20/12/2005 وفا –ء الفلسطينيةوكالة األنبا

  
    اسرائيليالسلطة رفضت البحث في مشروع سكة حديد .36

رما انه رفض البحث في مشروع قدمته إسرائيل لـربط          خقال وزير النقل الفلسطيني سعد الدين       :  جمال جمال 
ـ          : وقال. بسكة حديد )  اربد - جنين   -حيفا  ( ؤتمر فـي   لقد فوجئنا بهذه المشاريع التي قدمها شطريت خـالل م

 السفير األردني أعرب عن استغرابه وعدم معرفته بهذين المشروعين معرباً عن ارتياحه             أنوأوضح  . المغرب
 انه قد يكون هذا المشروع مفيد ومهم ولكن لـيس مـن             وقال. طريت ومطالبتنا بالتأجيل  من ردنا على طرح ش    
  . اولوياتنا الفلسطينية

  21/12/2005الدستور  
  

  الفلسطينية اإلثنين تداول االتصاالت  .37
طلب سوق أبوظبي لألوراق المالية من المستثمرين الراغبين بالتعامل في أسهم شركة االتصاالت الفلـسطينية               
البدء بتحويل أسهمهم من سوق فلسطين لألوراق المالية إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية وذلك مـن خـالل                  

وأكد السوق أن بدء التداول على سهم الشركة         .  المتبعة الوسطاء المرخصين في السوق وفق إجراءات التمويل      
  .سيجري يوم االثنين المقبل بعد اتمام االجراءات الالزمة كافة لعملية اإلدراج

  21/12/2005البيان 
  

  دعم حكومي واوروبي لصندوق تطوير البلديات .38
 100 السلطة الوطنية قـدمت        اعلن رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير البلديات ان         : ابراهيم ابو كامش   ،البيرة

مليون شيقل مساهمة منها في دعم البرامج الخاصة بصندوق تطوير البلديات حتى يتسنى للصندوق البدء فـي                 
واكد على وجود مجموعة من الدول والمؤسسات المانحة التي ابدت استعدادها لتقديم             .تنفيذ المشاريع والبرامج  

ى ان فكرة انشاء الصندوق جاءت لتطوير البلديات ضمن واحـدة مـن             الدعم المالي الالزم للصندوق، منوها ال     
  .اآلليات لمساعدة الهيئات المحلية في التغلب على الصعوبات التي تواجهها

  21/12/2005الحياة الجديدة 
  

  فلسطين الثالثة في مؤتمر الجراحين العرب .39
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بن عيسى للجراحة العربية فيمـا مـنح        حازت البحرين الجائزة االولى ضمن جوائز الملك حمد         : جميلة النشابة 
  . الوفد المصري الجائزة الثانية والثالثة منحت للوفد الفلسطيني

  21/12/2005أخبار الخليج البحرينية 
  

 فرنسا تنأى عن تصريحات سوالنا  .40
خافيير سوالنا، بحجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال فوز  نأت باريس بنفسها عن تهديد

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رداً على سؤال حول مشاركة حماس في .  في االنتخاباتماسح
االنتخابات، على الفلسطينيين أن يقرروا ذلك مضيفاً أن على األوروبيين أن يفكروا من دون شك باحتمال 

  نتخابات وتنظيمها في كل وأشار الى أنه يجب إجراء اال. انتصار حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة
  

 . الدوائر الفلسطينية ومن ضمنها القدس الشرقية لكي يتمكن كل المرشحين من التقدم على قدم المساواة
  21/12/2005السفير 

  
   حماسبلدياتمدن فرنسية تستعد للتعاون مع  .41

االنتخابـات التـشريعية    يقول فرنسيون إنهم سينتظرون نتائج      :   عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا،القدس المحتلة  
الفلسطينية قبل أن يبدؤوا تعاوناً مع البلديات التي تسيطر عليها حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غـزة                  
مشيرين إلى أن ثمة اتصاالت جارية مع بلدية قلقيلية التي تسيطر عليها حماس وأنه حال بـدء التعـاون فانـه       

ن وهم مسؤولون في جمعية المدن المتحدة الفرنسية التـي تمثـل            ويخشى الفرنسيو  .سيكون تعاونا بعيد المدى   
كبرى البلديات الفرنسية من الحمالت التي قد تشن ضدهم في فرنسا حال الشروع في التعاون مـع البلـديات                   

  .المسيطر عليها من قبل حركة
  21/12/2005الوطن السعودية 

  
 لسطينية المستقلة السالم لن يتحقق إال بقيام الدولة الف:التعاون الخليجي .42

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن السالم العادل والشامل في الشرق األوسط لن يتحقق إال : أبوظبي
ورأى   .بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المستندة على المقومات الضرورية لها وعاصمتها القدس الشريف

أبو ظبي، أن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع في  26 دورته الـعقب اختتام اجتماعات المجلس في بياٍن ختامي
غزة ومن بعض المستعمرات في الضفة الغربية، خطوة في االتجاه الصحيح، على أن تتلوها خطوات 

. وأكد مجدداً على تمسك دوله بمبادرة قمة بيروت.لالنسحاب الكامل من كافة األراضي الفلسطينية المحتلة
ل بالكف عن ممارساتها التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل بما في ذلك وطالب المجلس إسرائي

االغتياالت، ووقف االستعمار وإخالء المستعمرات، ووقف بناء جدار الفصل العنصري وإزالة ما تم تشييده 
 واالعتداء حتى اآلن، واالمتناع عن التهديدات التي تطلقها مجموعات يهودية متطرفة القتحام المسجد األقصى

كما طالب المجلس إسرائيل باالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها  .عليه
 . كما طلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للوصول إلى ذلك،النووية لنظام التفتيش الدولي

  19/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  فلسطين  تبرعات ألطفال  .43
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 نظمت تحت رعاية األميرة هيا بنت الحسين، فعالية خاصة مؤخرا عملية جمع تبرعات لـصالح أطفـال                  :دبي
فلسطين الذين يعيشون في مخيمات الالجئين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وبلغ إجمـالي التبرعـات                 

  .بي. يو.إيه. و ألف درهم وذلك بالتعاون مع الهيئة الفرنسية الطفل والوعد  ي635
  21/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  قوات مصرية في غزة واردنية في الضفة لـ فرض النظام .44

الدعوة الى انتشار مؤقت لقوات امن مصرية واردنية في االراضي الفلسطينية، هي خالصة توصـيات ورقـة                 
ة الوطنية بطلب مـساعدة     وتوصي الورقة السلط   .سياسات اعدها مركز اسرائيل فلسطين لالبحاث والمعلومات      

وورقة  .مؤقتة من اجل تثبيت استقرار الوضع االمني، والتغلب على الفوضى الداخلية، وفرض القانون والنظام             
السياسات تشير في نصها الى ان مديري وحدة الشؤون االستراتيجية في المركز خالد الدزدار ويوسي بن اري                 
هما اللذان يقفان وراءها، تتبنى في المجمل لغة اسرائيلية في التعامل مع هذا الموضوع الـشائك، مـن حيـث                    

در مستقل، اال ان اللغة وطريقة العرض       ولم يتسن التعرف على سياسة المركز من مص       .. اسبابه وطرق عالجه  
والقفز عن الكثير من الحقائق، وتجيير بعضها اآلخر، تشير الى جهد يتجاوز الجانب االكاديمي الى الـسياسي،                 

  .ما يطرح تساؤالت حول االهداف الحقيقية لطرح هذه التوصيات بهذه الصيغة، وفي هذا الوقت بالذات
  21/12/2005الحياة الجديدة 

  
   وحدة سكنية في رفح 300 توقع اتفاقية لبناء وديةالسع .45

 وقع رئيس اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني أمس وبحضور سفير دولـة             : عبداهللا بن فالح  ،  الرياض
فلسطين لدى المملكة اتفاقية التعاون المشترك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمساعدة الـشعب الفلـسطيني                

 وحدة سكنية للمتضررين والمحتاجين في مدينة رفح الفلسطينية بتكلفـة ماليـة             300روع بناء   وذلك لتنفيذ مش  
  .  ريال41077702قدرها 

  21/12/2005الوطن السعودية 
  

   انتخابات المجلس التشريعي  لدعممساعدات مالية يابانية عاجلة  .46
 ألف دوالر، مساهمة منها 720در بـ أعلنت الحكومة اليابانية، عن قرارها لتقديم مساعدات مالية عاجلة، تق

وأشار بيان صادر عن الحكومة اليابانية، إلى أن المساعدة هذه، . في إجراء انتخابات المجلس التشريعي القادمة
تأتي في إطار استجابة اليابان، لطلب لجنة االنتخابات المركزية من الجهات المانحة، تقديم مساعدات مالية 

 .لدعم إجراء االنتخابات
  20/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   الوسطىالقرونفوز حماس سيعيد المنطقة إلى  .47

   يوسف ناصر السويدان
إذا كان الوزير اإلسرائيلي موفاز يرى في فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلـة مـا                  

هذا الفوز ال سمح اهللا سيعيدها الى أبعد من ذلك بكثير           فالحقيقة ان مثل    , سيعيد المنطقة خمسين سنة الى الوراء     
لسبب جوهري وواضح وهو ان اقامة امارة دينية متطرفة في قطـاع غـزة              , أي إلى القرون الوسطى المظلمة    

وهذا ما تسعى اليه حركتا حماس والجهاد االسالمي ومعهما جميـع           , على غرار امارة طالبان البائدة في كابول      
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سيشكل حتما كارثة حقيقية ومدمرة ليس فقـط للطموحـات والمـصالح            , لسياسية في المنطقة  احزاب االسلمة ا  
  .المشروعة للشعب الفلسطيني في التنمية والحرية والسالم وإنما ايضا لمنجزات الحضارة االنسانية المعاصرة

ي حركة حماس المسلحين    وبمقدار مانتخيل اللوحة السوريالية القاتمة والمليئة بخطوط الدخان والدم لمنظر ممثل          
فإننا يجب أن ننحـاز     , بصواريخ القسام وااليديولوجيا الدينية المتطرفة وهم يحتلون مقاعد البرلمان الفلسطيني         

ألصوات العقالنية التي تتعالى اآلن بالتحذير من مخاطر سقوط الحلم والمستقبل الفلـسطيني بأيـدي هـؤالء                  
قيمها في شيء اال بمقدار ما هم يستخدمونها حصان طروادة ووسـيلة             و ةالمتطرفين الذين التعنيهم الديمقراطي   

وفي التاريخ شواهد كثيرة للكيفية التي تسلق بها الطغاة         . لالستيالء على السلطة ثم فرض تسلط دولتهم المستبدة       
, يـة اعداء الديمقراطية حبال االنتخابات البرلمانية ثم فرضوا على المجتمع اسـوأ انـواع الـبطش والدكتاتور               

سـواء فـي    , والنازية الهتلرية هي إحدى األمثلة التي راح ضحية استبدادها واطماعها التوسعية ماليين البشر            
الحرب او في معسكرات االعتقال ومحارق الغاز النازية الهولوكوست التي ساق اليها هتلـر ماليـين اليهـود                  

  .األبرياء
 بها حماس مع العملية السياسية الفلسطينية ومحيطهـا         جوهر المشكلة يكمن في االزدواجية الفجة التي تتعاطى       

والمجتمع الدولي فهي ضد الديمقراطية كمنهج سياسي وحياتي متكامل ولكنها موقتا مع جزئية واحدة منه وهي                
االنتخابات البرلمانية التي تمكنها من االستيالء على السلطة رغم انها اي حماس تحارب جميـع المرجعيـات                 

ي تشكل اساس عملية السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين والتي يعتبر المجلس التشريعي احـد              واالتفاقات الت 
فحماس تتخذ موقفا مضادا للكلي ومؤيدا لجزئية منه في انتقائية تخدم اغراضها وتتناقض مع المنطـق    , تجلياتها
حتفاظهـا بـصواريخها واسـلحتها      فهي تعلن رغبتها في المشاركة في االنتخابات التشريعية ولكن مع ا          , السليم

ومن المستحيل مع استمرار    , وملثميها في هزلية تمتزج بالمأساة ال سابقة لها في تاريخ الديمقراطيات في العالم            
  .هذه االزدواجية القاتلة الرهان على مستقبل آمن وسعيد للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

حماس بنماذج فجة لمواقفهم الديمقراطية فهم مع النظـام االيرانـي ضـد    وخالل اليومين الماضيين اتحفنا قادة    
وقد صرح رئيس المكتب السياسي لحركـة       , االرادة الدولية المصممة على منع ايران من انتاج القنبلة النووية         

حماس خالد مشعل خالل زيارته طهران بان حماس ستصعد من مواجهاتها مع االسـرائيليين اذا ماتعرضـت                 
لهجوم عسكري واعرب عن تأييده امتالك ايران لبرنامج نووي عسكري كما كشف مرة اخـرى عـن                 ايران  

حقيقته االرهابية بإشادته بما جاء في تصريحات احمدي نجاد التـي انكـر فيهـا حقيقـة المحـارق النازيـة                     
لعـدواني بـين    ومما يؤكد هذا التحالف ا    . الهولوكوست وهدد بتدمير دولة اسرائيل وترحيل شعبها الى اوروبا        

حركة حماس والنظام االيراني ما تناقلته االنباء عن اتصاالت اجراها مشعل في ايران مع تنظيم القاعـدة فـي                   
العراق والحرس الثوري االيراني وحزب اهللا اللبناني لتطوير العالقات وتنسيق المواقف والعمل المشترك فيمـا     

لقاعدة الى داخل الضفة الغربية وقطاع غزة ممـا يـذكرنا    بينهم وصوال الى تسريب اعداد من ارهابيي تنظيم ا        
بسوابق حركة حماس في تحالفها مع نظام طالبان البائد وتصريحات عبد العزيز الرنتيسي لقناة شبكة االخبـار                 

 التي دعا فيها الطاغية المخلوع صدام التكريتي لتجهيز جيش من عشرات اآلالف             10/1/2003العربية بتاريخ   
والرسالة المتلفزة التي بثها من مخبئه قائـد        ! يين واالحزمة الناسفة لمواجهة عمليات تحرير العراق      من االنتحار 

كتائب القسام محمد الضيف وامتألت بنضيح تهديده ووعيده للسلطة الفلسطينية واالسرائيليين وتأييـده لجـرائم               
  .االرهابي الزرقاوي في العراق

نظامين السوري وااليراني التي تتناقض تماما مع المصالح الوطنيـة          لقد رهنت حماس مواقفها لصالح اجندة ال      
ولذا جـاءت المواقـف االميركيـة       , وفق خطة خارطة الطريق   , للشعب الفلسطيني ومسيرة السالم في المنطقة     

واالوروبية معارضة لمشاركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة ومحذرة من النتـائج الخطيـرة لهـذه                
حيث عبر مجلس الشيوخ االميركي عن قلقه ازاء فوز حماس في االنتخابات الذي سيؤدي الى وقف                المشاركة  
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المساعدات االميركية للسلطة الفلسطينية فيما اكد منسق االتحاد االوروبي خافيير سوالنا معارضـته مـشاركة               
  .خليها عن العنفحماس في االنتخابات التشريعية قبل ان تعلن اعترافها بحق اسرائيل في الوجود وت

وحذر من ان فوز حماس سيعني قطع مساعدات االتحاد االوروبي الماليـة والفنيـة التـي يقـدمها للـسلطة                    
التملق الذي يبديه بعض الساسة الفلسطينيين تجاه حركة حماس االرهابية لن يحـل المـشكلة بـل                  .الفلسطينية

طينية بعيد تماما عن الواقعية الن فوز حماس في         يفاقمها وحديثهم عن رفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلس        
االنتخابات التشريعية سيكون حدثا صاعقا ومدمرا للعملية السياسية برمتها ويعيد المسألة الفلسطينية الى مادون              
نقطة الصفر ولهذا فمن االفضل واالجدى لمستقبل الفلسطينيين ان يبدأوا من االن في تفكيـك البنيـة التحتيـة                   

س وسواها من منظمات العنف واالرهاب وان اقتضى االمر جراحة عاجلة ومؤلمة وتأجيل موعـد               لحركة حما 
  .االنتخابات التشريعية

  21/12/2005السياسة الكويتية 
  
  
  
 

  !!دحالن -انتخابات فتح وتحالف البرغوثي .48
 ياسر الزعاترة

ألخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة      لم تكن نتائج االنتخابات الداخلية التي أجرتها حركة فتح خالل األسابيع ا           
 إثر اتفاق   1994مفاجئة لمن يتابعون الحراك الداخلي في أوساط الحركة منذ عودة قيادتها من الخارج في العام                

أوسلو ونشوء ما عرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة ثم تمدد سلطاتها األمنية واإلداريـة إلـى                  
  . مناطق في الضفة الغربية

كانت المؤشرات العامة تقول إن قدراً ال بأس به من الغضب ما زال يتوافر في أوساط حركـة فـتح داخـل                      
األراضي الفلسطينية المحتلة من جراء احتكار القادمين من الخارج  لمختلف المفاصل الداخلية فـي الـسلطة                  

  . والحركة في آن معاً
نيات، وحين اندلعت انتفاضة األقـصى وانـدمج الـشارع          ظل هذا الحال قائماً طوال النصف الثاني من التسعي        

الفلسطيني فيها على نحو غير مسبوق، تصدر الشبان في الحركة مسيرة التضحية والمقاومـة، وكانـت لهـم                  
بطوالت وإنجازات مشهودة، السيما عناصر كتائب شهداء األقصى التي شكلت الـذراع العـسكرية للحركـة،                

  . المقاومة الشعبيةومعها أذرع أخرى أبرزها لجان 
جاءت االنتخابات الداخلية لتمنح هذا الجيل وضعاً طليعياً، السيما األسير مروان البرغوثي، ومعه آخرون مـن                
المناضلين المطاردين والمعتقلين في السجون، وهو ما بدا طبيعياً إلى حد كبير، ليس بسبب االنحياز الفطـري                 

دراك الشباب ألهمية أن تكون وجوه الحركة من المعروفين بعطـائهم           لمن قدموا وضحوا فقط، بل أيضاً تبعاً إل       
النضالي في ساحة شعبية تعشق األبطال والمجاهدين وتقدمهم على السياسيين المهادنين، وفي مواجهة خـصم                

  . سياسي يملك تراثاً رائعاً من األبطال الشهداء واألسرى تمثله حركة حماس
ن تطرح في سياق نتائج االنتخابات التمهيدية، ذلك أن سقوط العديد مـن             ثمة أسئلة ومالحظات كثيرة تستحق أ     

رموز الحرس القديم لم يكن إال في الحاالت التي تتعلق برموز ال يملكون الثقل العـشائري، كمـا ال يملكـون                     
حال من  الكثير من السلطة والثروة، لكن اآلخرين ممن يملكون ذلك كله أو بعضه قد حققوا نتائج ال يستحقونها ب                 

  . األحوال، وهي تشير 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                  

اً ما يفسر الفـوز الكبيـر       للسلطة، ما يعني أن كثيراً من هؤالء سيصوتون لمن يملك المال والنفوذ، وهو تمام             
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ألناس لهم سجلهم في ميدان الفساد والسياسات المرفوضة على شاكلة محمد دحالن وبعض أصحابه في غـزة                 
أما األبعاد العشائرية فقد لعبت دورها أيضاً وحملت أناسـاً غيـر            . وكذلك جبريل الرجوب في الضفة الغربية     

  . مقنعين بالنسبة للشارع الشعبي
قال بعد انقسام فتح إلى كتلتين هو أن من حق الجمهور الفلسطيني أن يتساءل عن القاسم المشترك                 ما ينبغي أن ي   

ألم يكن دحالن ضد المقاومة وحاول االنقـالب علـى          . بين مروان البرغوثي ومحمد دحالن وجبريل الرجوب      
ج عـن البرغـوثي      أمريكي؟ وهل ثمة صفقة جمعت الطرفين عنوانها اإلفرا        -الراحل عرفات بدعم إسرائيلي     

  مقابل دعمه لمسار التهدئة والتفاوض؟ 
أما السؤال األهم فيتعلق بالبرنامج العملي الذي تقدمه فتح بكتلتيها لمواجهة برنامج شارون، أم أن ما يجري هو                  
فقط من أجل مواجهة حماس انتخابياً ليس إال؟ إنه سؤال بالغ األهمية، فمـا يجـري علـى األرض يـستحق                     

قله طرح برنامج عملي على الناس، لكن واقع الحال هو أن أحداً في الحركة، ال من الحرس القديم                  المواجهة، وأ 
وال الجديد، قد فعل شيئاً كهذا، اللهم غير المراهنة على مسيرة التفاوض، بل حتى االنتفاضة السلمية التي طالما                  

  . قعأوجع البعض بها رؤوس الشعب الفلسطيني ال تجد لها صدى على أرض الوا
ثمة مالحظة مهمة تطرح نفسها هنا تتعلق بمسألة الثوابت في وعي الجيل الشاب فـي حركـة فـتح، إذ ثمـة                      
محظور كبير يطرحه بعض المراقبين على هذا الصعيد، يتعلق بالمصطلح المذكور، ذلك أن جيالً بدأت الثوابت                

التراجع أكثر من ذلـك بكثيـر،       منها سيكون من الصعب عليه      % 22عنده بكامل فلسطين ثم تراجعت لتصبح       
، ما يعنـي    67وهو جيل ال بد سيختلف عن آخر ال يعرف إال أن مصطلح الثوابت هو األراضي المحتلة عام                  

إمكانية أن يقدم بعض التنازالت اإلضافية من أجل تمرير التسوية، السيما أن كثيراً من عناصـره ال يعرفـون      
م الذي يعرف حدود التنازل بالنسبة للمحيط العربـي، بـصرف           لهم مرجعية عربية كما هو حال الحرس القدي       

  . النظر عن تحوالت ضعفه وتراجعه مقابل تقدمه في بعض األحيان
خالصة القول هي إن ما جرى لم يكن مريحاً بحال، ومن حق الفلسطينيين أن يضعوا أيديهم على قلوبهم خشية                   

ن إطار السلطة وحركة فتح، إضافة إلـى صـراع          أن تتحول الصراعات الفلسطينية إلى صراعات داخلية ضم       
آخر مع حركة حماس بهدف تحجيمها سياسياً من جهة، ومن أجل الحيلولة دون تخريبها للمسار القائم والقـادم،      
ويحدث ذلك فيما العدو يرتب لإلجهاز على القضية برمتها من خالل مشروع الدولة المؤقتة علـى أقـل مـن                    

  .67نصف األراضي المحتلة عام 
20/12/2005السبيل االردنية   

  
  أي سيناريو نختار؟ :بعد انتصار حماس .49

 زكريا محمد
ردا على انتصار حماس في المرحلة الرابعة من االنتخابات البلدية، جهرت، خالل األيام الماضـية، أصـوات                 

ألصوات تزداد  وألن هذه ا  . كثيرة في السلطة أو قريبة منها تنصح بإعادة النظر في موضوع إجراء االنتخابات            
  .قوة، فعلينا أن نعمد إلى نقاش هذه النصيحة مبينين المترتبات الخطرة التي ستنشأ عنها

وال بد لنا من القول في البدء ان بعض هذه األصوات ال تشي بالبحث عن حل ألزمة وطنية بقـدر مـا تـشي        
تحذيرات األوروبية األميركية من نتائج     بمصالح تريد حمايتها عبر إلغاء االنتخابات، لكنها تستند، بالطبع، إلى ال          

فهذه التحذيرات تحمل في طياتها فكرة تأجيل االنتخابات أو إلغائهـا، أو هـي              . فوز حماس في هذه االنتخابات    
وإذا كان المرء ال يعجب من الصلف والنفاق األميركي الـذي           . تشجع من يدعو إلى التأجيل على طرح فكرته       

نوات الماضية الديمقراطية واالنتخابات، فإن ما يصدم حقا هو النفاق األوروبي           جعل سلعته في السوق خالل الس     
علينـا أن    فاألوروبيون الذين سكتوا عن حكومة شارون المطعمة بممثلي المستوطنين المسلحين،         . الشنيع فعال 

  :ولكل واحد منها مترتباته. نقول ان ثمة ثالثة سيناريوهات ممكنة للرد على انتصار حماس
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أن يتم المضي في مشروع االنتخابات بغض النظر عن التهديدات والتحذيرات، فاألمر يتعلـق بـإرادة                : لاألو
الناخب الفلسطيني، أي بإرادة الشعب الفلسطيني، وال يملك أحد حق أن يصحح لهذا الشعب خياره، أو أن يمنعه                  

خص ال يملك أي مودة تجاه حمـاس،        يقول هذا الكالم ش   . هذا هو المنطق السليم والديمقراطي    . من أن يبوح به   
  . شخص شهرت به هذه الحركة وكادت تكفره في وقت ما في السنوات الماضية

وفي هذه الحالة، فإن على القوى التي تعتقد أن حركة حماس تمثل خطرا سياسيا، أو خطـرا علـى الحريـات            
: الـسيناريو الجزائـري   : ثانيا. خطارالعامة أو على الديمقراطية ذاتها، أن تتجمع لكي تحد من تأثيرات هذه األ            

وهو خيار إلغاء االنتخابات، لكن هنا مع تعديل بسيط، أي منع حماس من الحصول على انتصار كبيـر عـن                    
طريق إلغاء االنتخابات، وليس منعها من انتصارها بعد حصولها عليه في االنتخابات كما حصل مـع جبهـة                  

 الناس كلها ستدرك أنه جرى منع حماس مـن الحـصول علـى              ذلك أن . وهو في الواقع فارق ضئيل    . اإلنقاذ
  . انتصار قد يمنحه لها الناس

فهو يقضي على ما تبقى من شرعية للسلطة الفلسطينية، إذا كان قد تبقى لها أي               . هذا الخيار هو الخيار األسوأ    
يل، وكرهه الناس   عي فقد شرعيته منذ زمن طو     يشرتإذ أنه سيعني تمديد مجلس      . شرعية أصال في أعين الناس    

كما أنه سيعني تكريس الركود المتواصل في السلطة وفي حركة فتح، وهو الركود الذي              . بحيث أصبح ال يطاق   
عليه، يمكن القول فإن خيـارا      . كان واحدا من األسباب التي جعلت الناس تصوت لحماس في االنتخابات البلدية           

أكثر من ذلك فهـو سـيقوي       . هو ما سيزيد من قوة حماس     كهذا سيؤدي إلى تأبيد الحالة التي كرهها الناس، و        
لكن ألن أحدا ال يجرؤ على طرح       . األصوات المتطرفة داخل هذه الحركة بدل أن يقوي األصوات المعتدلة فيها          

  .هذا الخيار بوضوح ومباشرة، فسوف ينفتح الباب أما الخيار الثاني
وهو خيار تنـضح    .  فتح بحيث ال تمنى بهزيمة ساحقة      خيار تأجيل االنتخابات لفترة إلى أن يتم ترتيب أوضاع        

منه رائحة عدم الشرعية، فلماذا يرغم الشعب على تأجيل االنتخابات ألن حزبا ما ال يستطيع ضبط أوضـاعه؟                  
وفي هذه الحال فإن التأجيل بمـدة       . مع ذلك فإن األوضاع الفلسطينية توحي بأن من الممكن تمرير هذا الخيار           

 ثالثة، أي أن ال تتخطى االنتخابات شهر آذار وهو موعد االنتخابات اإلسرائيلية، سـيجعل               تزيد عن شهرين أو   
ولكي يمر مثل هذا السيناريو عند الناس يجب أن تعطـى           . الناس في الواقع ينظرون إلى التأجيل على أنه إلغاء        

 أخف وطأة من غيـره،      ورغم أن هذا السيناريو   . ضمانات مضاعفة لحماس وغيرها بأنه ليس إلغاء لالنتخابات       
كما أنه ال ضمانة بأن ال تنزل       . فإنه ال ضمانة بأنه لن يقوي من حماس ويزيد الناس غضبا على فتح والسلطة             

فوق ذلك، فإن شهرين من التأجيل      . القوى الغاضبة على التأجيل إلى الشارع لتحصل أزمة وطنية أشد ضراوة          
  .الخمودقد تدفع بالصراع داخل فتح إلى التصاعد ال إلى 

وهو الخيار الذي قام على تحديد مدى نجاح اإلخوان عن طـرق التزويـر والـسيوف                : الخيار المصري : ثالثا
فالبلد تحول لألسف خالل    . ونحن نملك في الواقع من البلطجية ما يكفي لعمل هذا أيضا          . والمطاوي والهراوات 

إلى حرب أهلية بفعل اختالف موازين القـوى        لكن هذا السيناريو قد يتحول      . الشهور األخيرة إلى ساحة بلطجة    
أي أن مخاطر هذا السيناريو كثيـرة       . عندنا عنها في مصر، وبفعل عدم وجود دولة لعينة قامعة كما في مصر            
  . جدا، وهو سيضرب في الصميم شرعية السلطة وسيمنع من إصالحها

فـي االنتخابـات حتـى النهايـة     لكن الخيار األفضل في رأينا هو المـضي  . إذن، فليس هناك من خيار سهل  
والمراهنة على الناس، وعدم الخوف من التهديدات األوروبية األميركية، أو عدم استغالل هذه التهديدات لتبييت               

  . الركود وتأبيد المصالح غير الشرعية
21/12/2005األيام الفلسطينية   

  
  شعبية كديما ترتفع بعد وعكة شارون .50

حلمي موسى   
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رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون بعد الجلطة الدماغية التي أصيب بها، غير أن أخلى األطباء سبيل 
فقد تعاظمت التوترات داخل معسكري اليمين واليسار . ذلك لم يدفع الحلبة السياسية اإلسرائيلية إلى االستقرار

 موعد االنتخابات، كما بدا في ضوء محاولة األحزاب بلورة ليس فقط قوائمها االنتخابية وإنما كذلك موقفها من
 . أن الليكود يفكر بسحب وزرائه من حكومة شارون بهدف الضغط لتشكيل حكومة بديلة مع حزب العمل

ومع زوال الخطر الفوري عن حياة شارون، تكاثرت األسئلة حول موقع كل من حزب كديما والليكود في 
لورة صورة هي األشد يمينية لليكود في تاريخه، األمر فقد قاد انتصار بنيامين نتنياهو إلى ب. الحياة السياسية

وربما أن هذه األمر هو ما دفع خبراء . الذي أظهر للجمهور اإلسرائيلي مقدار الحاجة إلى حزب وسط حقيقي
االستطالعات للقول بأن التفاف الجمهور اإلسرائيلي حول كديما ال يعود فقط إلى ثقته بشارون وإنما أيضا إلى 

 . ى مثل حزب الوسط هذاحاجته إل
فقد أظهرت استطالعات الرأي األخيرة أن الجلطة الدماغية التي أصابت شارون لم تؤثر سلباً على موقف 

وأشار استطالع نشر في معاريف إلى أنه في ظل التركيز على مرض . الناخب اإلسرائيلي من هذا الحزب
وفي ذلك ما يخالف كل التقديرات التي . يما مقعدينشارون، زادت المقاعد التي تمنحها االستطالعات لحزب كد

 . رأت أن مرض شارون سوف يقود إلى انهيار كديما
وهناك احتماالت كبيرة بأن يقود انتهاء الصراع . ومع ذلك فإن استطالعات الرأي هذه ال يمكن أن تكون نهائية
 فإن اليمين الخائف على مصيره في وكما يبدو. على الزعامة في الليكود، إلى تحسين وضعه على حساب كديما

وتبدى هذا األمر من خالل الحدة . ظل تنامي قوة حزب شارون، يشعر أنه مضطر لاللتفاف حول قيادة نتنياهو
 . التي تعاطى بها الليكوديون واليمينيون عموما مع مرض شارون

وفي مقدمة هؤالء يتم التركيز . كطاقموبدأ كديما في التركيز على زعمائه اآلخرين الذين يعملون، ولو ظاهرياً، 
على الوزيرة، عميلة الموساد السابقة، تسيفي ليفني وعلى كل من وزيري المالية والدفاع إيهود أولمرت 

ويأمل كديما من وراء ذلك التأكيد للشارع اإلسرائيلي أنه ال خشية على مبادئ شارون، حتى . وشاؤول موفاز
 . إن غاب لمرض أو سواه

ويطالب نتنياهو، . األثناء يشتد الجدل في الليكود حول البقاء في حكومة شارون أو الخروج منها فوراًوفي هذه 
الذي وعد بتطهير الليكود وإعادة بنائه، بالخروج الفوري من الحكومة من أجل خوض االنتخابات العامة 

 يتخذ مركز الليكود، وليس ولكن وزراء الليكود األربعة الباقون في حكومة شارون يريدون أن. كمعارضة
وليس من المستبعد أن هؤالء يطمحون، من وراء هذا الموقف، إلى كسب صفة ملتزمين . نتنياهو، هذا القرار

 . بقرار الحزب وليس منصاعين لتعليمات الزعيم الجديد القديم
 جو يغدو فيه غير أن مقربين من نتنياهو يعتقدون أن الرغبة في االنسحاب من الحكومة ترمي إلى خلق

وقد يدفع هذا الوضع جميع المتضررين من تعاظم قوة شارون . مستحيال على الحكومة الحالية أداء وظائفها
  . إلى العمل ضده عبر تأليف حكومة بديلة

 نائباً في 61وأشارت معاريف إلى أن محيط نتنياهو يعتزم في األيام القريبة المقبلة إحياء مبادرة تجنيد غالبية 
 . ست إلقصاء شارون وإقامة حكومة بديلةالكني

 كانون األول، وحتى 29وبحسب القانون اإلسرائيلي، فإن المهلة النهائية للقيام بذلك تنتهي بعد تسعة أيام، في 
وإذا لم يتوفر مثل هذا المرشح حتى ذلك الوقت، . ذلك الوقت يمكن عرض مرشح بديل لرئاسة الوزراء

 نائباً يؤيدون نتنياهو أو مرشح بديل 61وإذا ما توفرت غالبية . 2006 آذار 28ي فستجرى االنتخابات نهائياً ف
 . 2006آخر يكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة، فإن االنتخابات ستجرى في موعدها األصلي، تشرين الثاني 

، الليكود وربما  نائبا هناك حاجة إلى توافق العمل61وأعلن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين أنه من أجل تجنيد 
والنائب لبيد لن يسارع إلى الجلوس مع الليكود في ائتالف بديل إذا لم يتأكد من أن عمير بيرتس . شينوي أيضاً
 . معه أيضاً
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غير أن احتماالت تحقيق مثل هذه الخطوة طفيفة، خاصة بعد إعالن بيرتس أنه لن يشارك في أي خطة لتأجيل 
فكل شيء . ائر السياسية اإلسرائيلية قولها إن تسعة أيام هي مثل األبدونقلت الصحف عن الدو. االنتخابات

 . محتمل، عدا عن أن الجلطة الدماغية التي أصابت شارون خلقت وضعاً جديداً يوفر شرعية لتأجيل االنتخابات
 .ويوم أمس، انعقد مؤتمر حزب العمل في القدس الغربية للبحث في أسلوب انتخاب قائمة الحزب للكنيست

ويؤمن . ومعروف أن هناك صراعاً مريراً بين المطالبين بإلغاء االنتخابات التمهيدية وأولئك المصرين عليها
وقال إنه ال . بيرتس بأن إلغاء االنتخابات التمهيدية يفقد حزب العمل واحدة من مزاياه على حزب شارون كديما

يحرمه من توجيه االتهامات لحزب كديما الذي ينبغي المساس بالديموقراطية الداخلية في الحزب، ألن ذلك 
 . يسيطر عليه شخص واحد، هو أرييل شارون

21/12/2005السفير   
  
  
  
 

  انقسام فتح وتراجعها بين أوسلو وكوبنهاغن .51
 هاني فحص 

قد ال نبالغ إذا ما اعتقدنا ان الواقع الفتحاوي في فلسطين يتجه الى مزيد من التعقيد الذي يفضي الى مزيد مـن                      
تراجع او التردي، إال ان تحدث معجزة، او تحويلة عميقة وشجاعة في المـسار الفتحـاوي، أي ان تـنهض                    ال

وإذا كان هذا المآل السيئ متوقعاً، على رغم قدرة حركة فتح على            ... شظايا فتح لترجح االئتالف على الخالف     
كة التـي يمكنهـا تحملهـا       تجنب حصوله لو أرادت ذلك، فإن الخطورة ليست منحصرة او مقتصرة على الحر            

وال يعنـي ذلـك     . واستيعابها وتجاوزها، لوال انها تشكل مؤشراً على مخاطر محدقة بفلسطين قضية وشـعباً            
االنطالق من عداء او اتهام لحركة حماس التي يتوقع ان يكون تصدرها للمشهد الفلسطيني الى حد يشبه التفرد،                  

العسكري والسياسي جزئياً، ولألعطاب الداخلية واألمراض المزمنة       هو النتيجة الطبيعية ألدائها وطريقة عملها       
في جسم فتح في شكل رئيسي، بل يعني ان حركة فتح ضرورة فلسطينية، وأن غيابها او ضعفها يلحقان ضرراً                   

فتعددية حركة فتح وفضاؤها المفتوح، جعالها مطابقة لتكوين الشعب الفلسطيني، وفرصة           . بالغاً بالقضية وأهلها  
فإذا ما تحول استقطاب الوحـدة علـى        . اريخية لتحويل التعدد الى استقطاب الوحدة من دون إلغاء ألي طرف          ت

قاعدة التعدد الى استقطاب الشقاق والفصال والصراع، فإن من شأن ذلك ان يحول الفضاء الى حـصار، مـن                   
يث ال ينتهي الى الصراع في      دون التشكيك في نيات حماس او غيرها، وال في قدرتها على إدارة االختالف بح             

حال هيمنتها الشرعية والقانونية عبر االنتخابات على الوضع الفلسطيني، ولكننا نشك في الصالحية المنهجيـة               
ألي إطار او حركة ذات خطاب ايديولوجي شمولي، إلدارة التعدد بنجاح، ألسـباب تتـصل بالبنيـة الفكريـة                   

 ينتهي الى جعلها تسكل مسلك اإللغاء لآلخرين، كما حدث لكثير من            للحركة، والتي تضعها في سياق    ) العقائدية(
الحركات الشمولية العلمانية والدينية، التي أنجزت وقائع وطنية كبيرة، لكنها وظفتها في االستئثار وإقـصاء أي                

ظمة شريك محتمل من دائرة الشراكة، في حين ان فتح التي استقبلت في فضائها المفتوح حساسيات متعددة وأن                
فكرية مختلفة، استطاعت حتى اآلن ان تدير عالقاتها مع حماس والجهـاد والفـصائل األخـرى، والتيـارات                  
المستقلة في السياسة والنضال الفلسطيني، بمرونة مشهودة، على رغم كل السلبيات الكامنة في التفاصيل بعيـداً                

  .من المنهج
عدد واالختالف في تحقيق المتفق عليه من األهداف، مـا  وألن منهج فتح قام اساساً على االستيعاب وتوظيف الت  

جعلها متهمة بالبراغماتية الفلسطينية، ظلت التفاصيل السلبية والخالفية خارج مجال التأثير في المـنهج، ومـن           
في مستوى حركتها في السلطة الوطنية كطرف مفاوض للعدو، ان تزاوج من دون افتعـال               , هنا استطاعت فتح  
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الجد في عملية السالم على اساس التنازل المتبادل مع العدو، وبين تمسكها بسالمة حماس والجهاد               بين قناعتها ب  
وعدم الوقوع في االبتزاز اإلسرائيلي الذي جعل عملية السالم رهناً بمبادرة السلطة وفتح الى نزع سالح هاتين                 

تح هو ان االنتفاضة حققت اهـدافها       الحركتين وغيرهما، أي القمع واإلقصاء، على رغم ان السائد في تفكير ف           
منذ سنوات، وأن استمرار العمليات العسكرية من شأنه ان يأكل من الرصيد الذي تكون في الـسنوات األولـى     

  .لالنتفاضة
. قضية وشـعباً، فيهـا    , هذا الكالم يجعلنا نقف أمام هول الكارثة التي أدخلت حركة فتح نفسها وعموم فلسطين             

  .، ألننا ال نعرف عن اآلتين المفترضين زهداً او عصمةفأعذار الفساد واهية
لكن . نعرف جميعاً شواهد ساطعة تدل على ان الدخول الى سجن العدو ال يقوم إال على اهلية واستحقاق عظيم                 

. ال يعتبر مؤهالً إال في حدود تعميق المحبة للسجين نظراً الى معاناته وجده وصموده             , السجن نفسه، مهما يطل   
 السجن مؤهالً اضافياً وجزئياً ال نوعياً للمؤهل، اما ان يكون معياراً اساسياً كامالً فهو تبسيط وشعبوية                 قد يكون 

  .قد تكون جميلة ولكنها غير نافعة إن لم تكن مضرة
  

هل هي روح كوبنهاغن استعيدت من الثالجة؟ وهل اعبر اهل كوبنهاغن ان ما حققته لهـم                : وفي الختام سؤال  
   يلغوها ويحلوا محلها؟أوسلو كاف ألن

21/12/2005الحياة   
  

   : المغاربي-التطبيع اإلسرائيلي: تحقيق .52
  المغرب بدأ العالقات وموريتانيا رسَّختها وليبيا الحلقة األضعف

قُطعت حركة السير في شوارع مدينة قابس الجنوبية التونسية أثناء زيـارة شـالوم مـع                :  رشيد خشانة  ،تونس
وذكر مراسلون اسرائيليون رافقوا الوزير أن قوات األمن أخلت الشوارع المحيطـة          .  فيه والدته للبيت الذي ولد   

بالبيت، فيما أظهر تحقيق بثته قناة الحرة أن بعض السكان كانوا يتظاهرون في ناحية أخرى من المدينة ضـد                   
سرائيلي إلى المرحلة الثانية    لم تكن المعارضة القوية التي القتها الزيارة لمناسبة رئاسة شالوم الوفد اإل           . الزيارة

من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها تونس ظاهرة، اذ ان كل زيارات المسؤولين االسرائيليين               
 إلى زيـارة شـالوم لتـونس، اتـسمت          1985للبلدان المغاربية، منذ زيارة بيريز العلنية األولى للمغرب عام          

  .قتصر على النخب وإنما شملت النقابات العمالية والحركات الطالبيةبصدامات وإضرابات واحتجاجات لم ت
كان الفتا أن شالوم ركز اللقاءات التي عقدها مع نظرائه العرب علـى وزراء خارجيـة تـونس والمغـرب                    
وموريتانيا، وهو كرر الدعوة علنا للعواصم المغاربية لتطوير العالقات مع الدولة العبرية، مـا أوحـى بـأن                  

يليين يعتقدون بأن التطبيع مع البلدان المغاربية ثمرة أينعت بعد أربعة عقود من العمل السري والعلنـي                 اإلسرائ
  .وحان قطافها

مـع  . وكان شالوم أعلن أنه سيزور المغرب قريبا ورجح مراقبون أن ينتقل من تونس إلى الرباط لكنه لم يفعل                 
فعلى رغم التجميد الرسمي للمكتبين     .  أكثر من واجهة   ذلك تؤكد معلومات متقاطعة أن مسار التطبيع يتقدم على        

التمثيليين المغربي والتونسي في اسرائيل واغالق المكتبين اإلسرائيليين في كل من الرباط وتـونس، تكثفـت                
 اإلسرائيلية في شكل غير مـسبوق فـي الـسنوات           –العالقات التجارية والسياحية والثقافية واألمنية المغاربية     

 أن مصدراً رفض الكشف عن هويته اعتبر أن العالقات ال ينقصها سوى رفع العلم فوق المكاتب                 األخيرة، حتى 
  .التمثيلية التي عادت لتعمل بوتيرة أعلى مما كانت عليه في العقد الماضي

فمع تونس تكثفت المبادالت التجارية وتطور تبادل الزيارات بين رجال األعمال وتوسـع التعـاون األمنـي،                 
 اإلسرائيلية هو   -غير أن مقياس توسع العالقات التونسية     . بادل الخبرات في مجال مكافحة اإلرهاب     وبخاصة لت 

وعبر مسؤولون إسرائيليون كُثـر عـن       . من دون شك طقس الزيارة السنوية لكنيس الغريبة في جزيرة جربة          
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القـوي فـي وزارة     في معاودة تنشيط العالقات السياسية مع تونس، ولعب اللـوبي التونـسي              رغبة حكومتهم 
الخارجية اإلسرائيلية دورا بارزا في تسريع خطى التطبيع، وفي مقدمه شالوم والسفير اإلسرائيلي في بـاريس                

  .زفيلي والسفير اإلسرائيلي في القاهرة كوهين
ويمكن القول إن الخشية من رد فعل الرأي العام يشكل أهم عقبة أمام تطوير عالقات كاملـة علـى الطريقـة                     

  .تانية، خصوصا منذ أن وجدت تونس نفسها في خط المواجهة بعد انتقال مقرات القيادة الفلسطينية إليهاالموري
وعندما وجهت الحكومة التونسية دعوة رسمية لشارون لحضور افتتاح قمة المعلومات أثـارت الخطـوة ردود                

واألرجح أن واشـنطن    . عارضةفعل قوية في أوساط مختلفة وبخاصة النقابات العمالية والمحامين وأحزاب الم          
كذلك تلعب الطائفة اليهودية في     . نصحت شارون بعدم تلبية الدعوة مخافة أن تؤدي الى تسميم الوضع الداخلي           

تونس دورا مهما في دفع مسار التطبيع واستئناف التبادل الديبلوماسي، لكن لوحظ أن شالوم أعلن أن التونسيين                 
لديبلوماسية في األمد المنظور بسبب المعارضة الشديدة التي تلقاها خطوات          اعتذروا عن عدم معاودة العالقات ا     

  .التطبيع لدى الرأي العام
  البداية من المغرب

أما المغرب الذي أقام عالقات تعاون وثيقة مع الدولة العبرية منذ مطلع الستينات، فكرس التطبيع الديبلوماسـي                 
 على اتفاق إلقامة عالقات ديبلوماسـية وافتتـاح         1994رجية عام   إذ وقع وزيرا الخا   . اثر توقيع اتفاقات أوسلو   

وفتح اإلتفاق الطريق للقاءات علنية ودورية بين المسؤولين وإقامة تبادل          . مكتبين تمثيليين في الرباط وتل أبيب     
قـات  إال أن المغرب سبق كل البلدان المغاربية إلى العال        . سياحي وتجاري ما انفك يتكثف في السنوات األخيرة       

وكشف أنه لعـب    . 1985العلنية مع الدولة العبرية، اذ استقبل الملك الحسن الثاني بيريز في قصر إيفران عام               
  .دورا أساسيا في إقناع أنور السادات بزيارة القدس والتوقيع على اتفاقات كامب ديفيد

عتالئـه العـرش، إذ أقنعـه       وتعود قنوات اإلتصال المباشرة بين الملك الحسن والدولة العبرية إلى ما قبـل ا             
، وهذا ما يفسر إقباله على تطوير       1959اإلسرائيليون بكشف مؤامرة ضده بوصفه وليا للعهد في كانون األول           

واعتبر محللـون أن المكتـب الـذي فتحـه          . التعاون معهم بعد توليه مقاليد الحكم وبخاصة في المجال األمني         
دا لمكتب التمثيل الديبلوماسي، علما أنه كان يدير أيـضا مكتبـا            موساد في المغرب منذ تلك الفترة شكل تمهي       ال

وتمثلت أهم حلقة للتعـاون بـين       . سريا في تونس في الفترة نفسها لتنظيم تهجير اليهود التونسيين إلى فلسطين           
ولم يكن هـذا التعـاون      . 1965 عامالجانبين في ترتيب خطف المعارض المغربي مهدي بن بركة من باريس            

مـع أنهـا    (1966 عـام أماطت صحيفة بول اإلسرائيلية اللثام عن تورط موساد في اغتيال بن بركة             سريا إذ   
، لكنها تحفظت عن إعطاء التفاصيل متعللة بـأن هنـاك تحقيقـا جاريـا فـي               )متخصصة في الصور الخليعة   

 األسواق   ألف نسخة من العدد جمعت من      30والالفت أن   . الموضوع يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حكومة أشكول       
وأحيل كاتبا المقال على المحكمة بتهمة إفشاء أسرار الدولة فقضت بسجنهما سنة واحدة، مما برهن على شـدة                  

  .  ضيق اإلسرائيليين من إفشاء سر بذلك الحجم
وفي المغرب لعب رموز الطائفة اليهودية دور الجسر بين الحكومتين بواسطة الصداقات المتينة التي حـافظوا                

وفي هذا السياق تبنى الملك الحسن ومن بعده الملك محمد السادس األمين العـام لمجلـس                . اسرائيلعليها في   
الجماعات اليهودية في المغرب سيرج بيرديغو الذي تولى منصب وزير السياحة وأندري أزوالي الـذي كـان                 

  .ينمستشارا خاصا للملك الحسن والذي يحتفظ بعالقات حميمة مع كبار الزعماء اإلسرائيلي
  موريتانيا

 اإلسرائيلية تُعتبر لدى الجانب اإلسرائيلي نموذجا للمستوى الـذي ينبغـي أن             -ويبدو أن العالقات الموريتانية     
فعلى رغم خلع ولد طايع، مهندس التقـارب مـع الدولـة            . يصل إليه التطبيع مع العواصم المغاربية األخرى      

ينات بتخليه عن عراق صدام وإقباله على إقامة عالقـات          العبرية والذي قلب تحالفات موريتانيا منتصف التسع      
ديبلوماسية كاملة مع اسرائيل، تحاشى خليفته العقيد ولد محمد فال فصم العالقات على رغم المطالبة المتصاعدة                
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بل إن وزير الخارجية ولد سيدي أحمد       . بالتخلص من تركة ولد الطايع وإقفال السفارة اإلسرائيلية في نواكشوط         
ووجه الوزير رسالة واضحة للعـرب وللقـوى        .  إلى اإلجتماع مع شالوم بعد أسابيع قليلة من اإلنقالب         سارع

السياسية الداخلية الضاغطة لقطع العالقات مع الدولة العبرية عندما أكد أن السياسة الخارجية لموريتانيـا لـم                 
واعتُبر هذا الموقف تحديا للعرب     . مريتغير فيها شيء وبقيت كما هي مشددا على أن العالقة مع اسرائيل ستست            

ولتيار واسع من الرأي العام الداخلي المناهض للتطبيع مع اسرائيل، وهو ما يعني أن الحكومتين ستمضيان في                 
تنفيذ اإلتفاقات التي توصال إليها خالل زيارة شالوم إلى موريتانيا في وقت سابق من العام الجاري، وكأن شيئا                  

  .لم يتغير في نواكشوط
ولم تخف الجزائر انزعاجها من العالقة الخاصة مع اسرائيل، وانتقد بوتفليقة علنا أبعاد تلك العالقة ما أدى إلى                  

إال أن الـصراع    .  اإلسرائيلية –ويتوجس الجزائريون بخاصة من العالقات المغربية     . برود في العالقات الثنائية   
 سهل فتح باب التقارب في إطار التعاون األمني وتبادل          الدموي بين الجيش والجماعات المسلحة طيلة التسعينات      

وكان الفتا أن بوتفليقة لم يستنكف من مصافحة بـاراك فـي          . الخبرات، وهي عالقات مازالت محاطة بالكتمان     
خطوة اعتبرت لدى المراقبين ترطيبا لألجواء فيما أثارت لدى أحزاب وشخصيات جزائرية موجة واسعة مـن                

ولعل هذه المعارضة الشديدة هي التي أحبطت بعض اإلشارات التطبيعية ومـن أبرزهـا              . باإلنتقادات والشج 
إجراء مباراة لكرة القدم بين فريقين جزائري واسرائيلي وزيارة وفد إعالمي جزائري السرائيل أسالت حبـرا                

تطبيـع  ال ال تتحمل    لكن الثابت لدى المحللين أن األوضاع الجزائرية      . كثيرا في الجدل بين مؤيديها ومعارضيها     
على الطريقة الموريتانية وال حتى التونسية، أقله في المرحلة الراهنة، على رغم وجود عناصر في الدولـة ال                  

  .تخفي حماستها لهذا الخيار
  ليبيا

وفي ليبيا يرتدي التطبيع شكال مختلفا عن البلدان المغاربية األخرى، فهو وإن كان وقودا للتقارب مع واشنطن                 
 القذافي يتعاطى معه بحذر شديد مخافة أن يقضي على شعبيته في أوساط عودها على الخطابات القومية                 إال أن 
وكـشفت جيـروزاليم    . ويلعب رئيس المنظمة العالمية لليهود الليبيين دورا مهما في إنضاج التطبيـع           . الملتهبة

لزيارة ليبيا بـدعوى اإلطـالع       آذار الماضي أنه حاول الحصول على دعوة من السلطات الليبية            3بوست في   
لكن السلطات فضلت إرجاء الزيارة ربما خوفـا        . على بيت أهله ومناقشة مسألة تعويض اليهود عن ممتلكاتهم        

  .من ردود الفعل في الداخل
وفاتح مسؤولون أميركيون نظراءهم الليبيين في شأن ضرورة التطبيع مع الدولة العبرية، وبنـاء علـى تلـك                  

وكانـت  .  مسؤوال ليبيا زار اسرائيل سرا إلجراء مفاوضـات حـول التعويـضات لليهـود              النصائح تردد ان  
 ألف  30وطبقا للرواية اإلسرائيلية فإن     . جيروزاليم بوست أكدت أن الزيارة تهدف لإلعداد ألمر ديبلوماسي ما         

طالب المالية   وتركوا وراءهم عقارات وممتلكات، ما يدل على ضخامة الم         1952يهودي غادروا ليبيا منذ عام      
   .اإلسرائيلية

 اإلسرائيلي نظراً الى انهماك     –قُصارى القول أن ليبيا ستبقى على ما يبدو الحلقة األضعف في التطبيع المغاربي            
الليبيين في ورشة اإلصالحات الداخلية التي تحض عليها واشنطن للقبول بعودة الحكم الليبـي إلـى المجتمـع                  

 القوية التي يلقاها التقارب مع الدولة العبرية لدى المجتمعات المغاربيـة مـا              لكن الثابت أن المعارضة   . الدولي
  .زال يشكل العقبة الرئيسة أمام معاودة انطالق قطار التطبيع الديبلوماسي والسياسي

  20/12/2005الحياة 
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21/12/2005عكاظ   


