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   مكاتبهاةهاجمملجنة االنتخابات الفلسطينية تعلق عملها بعدما  .1
 من البلبلة والتوتر سـادت امـس، بعـدما اغلقـت لجنـة              ةلحاأن  : رام اهللا من   14/12/2005الحياة   نشرت

االنتخابات المركزية مكاتبها وعلقت أعمالها في اعقاب تعرض خمسة من مكاتبها العتداءات من مسلحين مـن                
 لن تستأنف عملها قبل توفير األمن       ها ظهر أمس، ان    رئيس اللجنة   مع هوابلغ محمود عباس، خالل اجتماع     .فتح

وكـان   . اال أنها واصلت أمس تعليق الـدوام       , وقوفه الى جانب اللجنة    هورغم تأكيد .  ومكاتبها الكافي لموظفيها 
. قوات من الشرطة في خان يونس     وبين   همعشرات المسلحين اقتحموا مقار اللجنة ودارت اشتباكات مسلحة بين        

ـ   .وبرر المسلحون هجومهم بأنه احتجاج على سياسة تعيين مرشحي فتح لالنتخابات            هـا دير اللجنـة ان   وقال م
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توقـع معـاودة    إلـى    مصادر في اللجنة     في حين أشارت  . ستجتمع في وقت الحق إلعادة تقويم الوضع األمني       
وأشارت مصادر متطابقة في فتح الى وقوف مراكز قوى في الحركة وراء االعتـداءات بهـدف                 .العمل اليوم 

 الحظ في قوائم مرشـحي الحركـة، او         م يحالفه من لم موقالت ان المعتدين مدفوعون     . تعطيل العملية االنتخابية  
 . من فوز محتمل لحماسةخشيلل

وأصـدر  .  محمود عباس أدان هذه االعتداءات بشدة       أن :رام اهللا والوكاالت   من   14/12/2005 البيان   وأضافت
 وقـال نبيـل أبـو ردينـة ان        . هاتعليمات مشددة إلى قادة األجهزة األمنية باتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي          

من جهتها أعلنت حماس تأجيل     . لجنة استئناف عملها حفاظاً على إنجاح العملية الديمقراطية       الأبومازن طلب من    
 سعيد صـيام ان مـا       عتبروأ. مقرات معربة عن استيائها إزاء ذلك     الإعالن أسماء مرشحيها بعد الهجوم على       

  .جرى هو تصدير لألزمة الداخلية التي تعيشها فتح
نه تباحث خـالل    أ هنية، أمس،    ه إسماعيل قال إلى ما    غزةورام اهللا   من   14/12/2005فلسطينية  األيام ال ولفتت  

 حرصها على حماية المنـاخ      هن الحركة أبلغت  أ: وأضاف . في صيغة التطورات التي حصلت      عباس اتصال مع 
ـ                  ل والتحضيرات لالنتخابات، وأعربت عن أملها في أن يكون ما حدث سحابة صـيف وتنقـشع، وأن تتواص

  .التحضيرات
مصطفى البرغوثي استنكر االعتداء، وقال إن استمرار أن : غزةمن  14/12/2005 الشرق األوسط وأوردت

  .مثل تلك التعديات يهدد بتدمير االنتخابات التي يجب اجراؤها في أجواء من الشفافية والنزاهة
 ىاطق االعالمي لكتائب االقص النهقال ما :من نابلس 14/12/2005القدس العربي   مراسلوليد عوضوذكر 
  .اغالق جميع مقرات اللجنة وتأجيل االنتخابات لحين اجراء االنتخابات الداخلية لفتحوا قررهم نمن أ ,في غزة
أنها تنظر من  وزارة الداخلية هأعلنتما : غزةمن  13/12/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية ونقلت

 على أنها لن تتهاون في توفير األمن والحماية لمقرات توشدد .لجنة على مقرات العتداءاللبخطورة بالغة 
  .ومراكز اللجان االنتخابية، وضمان سير العملية الديمقراطية تبعاً لألصول

 مصدراً قيادياً في فـتح، نقـل عـن    هذكرإلى ما :  ا ف ب، رويترزنقال عن 14/12/2005 السفير وأشارت
ـ  .  تأجيل االنتخابات إذا طلبت لجنة االنتخابات منه ذلك        نه سيوافق على  أمحمود عباس قوله أمس       هوأوضح أن

نقل ه  غير أن .  ألعضاء اللجنة المركزية لفتح، بسبب الظروف االمنية الصعبة واالعتداءات التي وقعت           علل ذلك 
وكـان رّده علـى المطـالبين       .  أن عباس يصر على إجراء االنتخابات في موعـدها         ,عن مسؤول في الحركة   

  . شرط إجراء انتخابات رئاسية مبكرةةموافقبالل بالتأجي
  
 انتخابات بلدية ساخنة في الضفة الغربية قبيل االنتخابات التشريعية .2

 مراكز ى الغدا الف ناخب فلسطيني 148يتوجه حوالي  :ا ف ب ـ من حسام عز الدين رام اهللا الضفة الغربية
 فلسطينيا ثالثة منها في غزة، في انتخابات ترتدي  تجمعا42االقتراع الختيار اعضاء مجالسهم البلدية في 
ويعول الكثير من المراقبين عليها في تقدير نتائج االنتخابات  .اهمية خاصة النها تسبق االقتراع التشريعي

 ان كال من , االنتخابات المحليةوقالت لجنة .تتنافس حركتا حماس وفتح في هذه االنتخاباتحيث . التشريعية
 غير رسمية في بعض الدوائر وهناك بعض الكتل االنتخابية مقربة من ىالفت في قوائم اخرحماس وفتح تح

وكشف استطالع للرأي اجراه مركز دراسات التنمية في جامعة  .لحركةفتح وان لم تسجل رسميا بانها تنتمي ل
 .ة فتح في مدينتي نابلس والبيرىبيرزيت في احد عشر موقعا، ان حماس ستحقق فوزا كبيرا عل

  14/12/2005القدس العربي 
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  إصابة شرطيين ومواطن في اشتباك مع مسلحين: غزة .3
 نتيجة اشتباك مسلح وقع بين حراس مبنى سرايا غزة          وابيصأذكرت مصادر أمنية أن شرطيين ومواطن       : غزة

 تم خالل   وأضاف شهود عيان أنه    . إلطالق معتقلين  اقتحام السرايا  الحكومي، وعدد من المسلحين الذين حاولوا     
  .هذه االشتباكات إحراق سيارة جيب عسكرية تابعة للشرطة

  14/12/2005االيام الفلسطينية 
  
   بتوظيفهم في االجهزة االمنيةونطالبي ونمسلح: غزة .4

الى مقر السرايا بغزة مطالبين     توجهوا   مسلحا   30 افاد مصدر امني مسؤول ان حوالي        : موسى ابو عمرو   ،غزة
  .مطالبة بتوفير وظائف لهم في المؤسسات االمنيةالاضاف ان المسلحين كانوا ينوون و .بااللتقاء بنصر يوسف

  14/12/2005الحياة الجديدة 
  
    وتعلن عن قيادة ثالثية لقائمتهافتح تنفي حدوث انشقاق .5

 مصادر في حركة فتح نفت وجود اية خالفات أن :الفت حدادعن مراسلته  13/12/2005 48 عرب نشر موقع
الحركة واحتمال تشكيل قائمة بديلة يطلق عليها اسم قائمة فتح األولى لخوض االنتخابات التشريعية داخلية في 

قال نبيل شعث إن هذه انباء مختلقة وال اساس لها من الصحة، موضحا انه ال يوجد و .بدال من قائمة وطن
   . الشارع الفلسطينييمكان لمن يريد ان ينشق عن حركة فتح ال فى الحركة وال ف

ان القيادة وضعت القائمة النهائية لحركة فتح وستكون قيادتها ثالثية  14/12/2005 الحياة الجديدة وأوردت
بزعامة احمد قريع ومروان البرغوثي وروحي فتوح على الصعيد ذاته نفت مصادر مطلعة أنباء تحدثت عن 

صادر انه رغم استياء البرغوثي بسبب ان القائد مروان البرغوثي يفكر في تشكيل قائمة موازية وقالت تلك الم
تجاهله في المشاورات التي تمت لتشكيل قائمة فتح االنتخابية وعدم ايفاد أي مبعوث رسمي اليه، اال انه لم 

واضافت المصادر ان البرغوثي حريص على وحدة الحركة مثلما نقل عنه  .يفكر في تشكيل قائمة موازية
 حال عدم رضاه عن تركيبة قائمة فتح فانه قد ينسحب من تلك القائمة بعض الذين سمح لهم بزيارته وانه في

 .بهدوء
 مـع   عـا أحمد غنيم، اجتم  وممثالن عن مروان البرغوثي، هما قدورة فارس        أن   14/12/2005الحياة  وذكرت  

وقالت . االرئيس الفلسطيني للتفاهم على الشكل النهائي للقائمة التي توافقت فتح على اختيار البرغوثي رئيساً له              
مصادر مقربة من البرغوثي انه لن يوافق على قيادة كتلة فتحاوية تضم وجوهاً غيـر صـالحة مثـل أولئـك                     

وقالت هذه المصادر ان البرغوثي يفضل ان يخوض االنتخابات في دائرته رام            . المتهمين بالفساد وسوء اإلدارة   
  .اهللا على ان يكون على رأس قائمة فيها الكثير من الثغرات

  
   منظمات تتعهد بتصعيد المقاومة وتطالب السلطة بوقف االعتقاالت   3 .6

جاء في بيان صدر عن كتائب شهداء األقصى وسرايا القدس الجهاد اإلسالمي وكتائب  :االتحاد -رام اهللا 
تعهدت بتصعيد المقاومة ضد االحتالل االسرائيلي وطالبت فيه السلطة الفلسطينية : الشهيد أبو علي مصطفى

  ·ف االعتقاالت في صفوف نشطاء حركة الجهاد االسالمي وكتائب االقصىبوق
14/12/2005االتحاد االماراتية   

  
  االحتالل يعتقل مرشحاً من حماس   .7
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اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلية فجر أمس الدكتور عمر عبدالرزاق المحاضر في جامعة النجاح : نابلس
. حماس في انتخابات المجلس التشريعي في محافظة سلفيت حركةالوطنية في كلية االقتصاد وأحد مرشحي 

ان جنود االحتالل حاصروا منزلهم في سلفيت، وطلبوا منه الخروج وعندما خرج : وقالت عائلة عبدالرزاق
سألوه عن نجله الذي يدرس في كلية الهندسة في جامعة النجاح في نابلس، ومن ثم اقتحموا المنزل وفتشوه 

  . جهاز الحاسوب والخليوي الذي لديهبدقة، وصادروا
14/12/2005الخليج اإلماراتية   

 
  لمحاربة الفساد في األونروا  الديموقراطية تدعو .8

 لتأسيسها، الدول المانحة واالونروا لزيادة الموازنة ومحاربة 56دعت الجبهة الديموقراطية في الذكرى ال
يشها وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين تكمن في السعي ورأت ان المشكلة التي تع. الفساد بإصالح إداري شامل

الحثيث لدى بعض الدول إلى إعادة هيكلة وظائفها وتغيير مهمتها من مؤسسة إنسانية تعنى بتقديم الخدمات إلى 
واعتبرت أن ذلك أثر سلباً على تقديمات . وظيفة تنموية على عالقة وثيقة بمسار العملية السياسية في المنطقة

 المانحة تجاه موازنة األونروا واتساع الفجوة بين االحتياجات المتزايدة لالجئين والموازنة اآلخذة في الدول
  . االنخفاض

14/12/2005السفير    
 

  % 55انخفاض نسبة الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل بنسبة  .9
 انخفضت بنسبة نقلت إذاعة صوت إسرائيل عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الهجمات:  د ب أ -غزة 

 مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مشاركة نشطاء حركة الجهاد 2004خالل العام الجاري مقارنة بعام % 55
وأضاف في إيجاز عن أنشطة الجيش االسرائيلي خالل العام  %.72االسالمي في تلك الهجمات ارتفعت بنسبة 

ال أن مقاتلين فلسطينيين ال يزالون يضعون في إطالق صواريخ القسام إ% 80الحالي أن هناك انخفاضا بنسبة 
  .عبوات ناسفة عند السياج االمني المحيط بالقطاع كما تتواصل عمليات إطالق النار

14/12/2005الدستور    
  

  التحرير الفلسطينية تسجل قائمتها لدى لجنة االنتخاباتجبهة  .10
جيل قائمتها رسميا لدى لجنة االنتخابات  أعلنت جبهة التحرير الفلسطينية امس عن تس- نائل موسى -رام اهللا 

المركزية تحت اسم قائمة الشهيد ابو العباس لتكون بذلك رابع قائمة تسجل لخوض االنتخابات التشريعية الى ما 
ويرئس أمين عام الجبهة عمر شبلي القائمة وفق ما أعلنه عضو األمانة  .قبل يوم واحد من اغالق باب التسجيل

واوضح ابو  . يوسف الذي يحتل المركز الثاني يليه عضو المكتب السياسي هشام ابو رياواصل ابو. العامة د
يوسف في مؤتمر صحفي عقد في مقر الجبهة برام اهللا بحضور القائم بأعمال سر الجبهة الحاج راتب العملة 

ماعية لكنه قال ان القائمة تضم تسعة مرشحين بعضهم مستقلون قريبون في برامجهم ومواقفهم السياسية واالجت
  .ان القائمة ال تزال أولية في اشارة الى امكانية اجراء تعديل في اللحظة األخيرة

14/12/2005الحياة الجديدة   
  

   منذ أشهر  نابلسإصابة جنديين في أعنف مواجهات تشهدها  .11
اجهات بين  شهدت نابلس مو    : أمين أبو وردة    عن مراسلها  نابلس من    14/12/2005 الخليج اإلماراتية    ذكرت

األهالي والمقاومة مع جنود جيش االحتالل، وصفت بأنها األعنف منذ شهور، واستشهد فيها شاب عقب إصابته                
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واسـتمرت  ،  جروح بعضهم خطيرة    بالرصاص الحي أو المطاطي    آخرون، وأصيب خمسة وعشرون     هفي رأس 
 أفيد أنهما أصـيبا بـشظايا       واعترف جيش الكيان بإصابة جنديين على األقل،       .المواجهات نحو خمس ساعات   

عبوة ناسفة، ألقيت عليهما فيما كانا على وشك اعتقال مقاومين فلسطينيين كانا متحصنين فـي مبنـى غـرب                   
وأعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن تفجير عبوة جانبية تزن خمسين كيلو جراماً فـي سـيارة جيـب              . نابلس

لسرايا أن التفجير أدى إلى جرح وقتل جنود إسرائيليين مـن           عسكرية إسرائيلية خالل االشتباكات، وذكر بيان ل      
  . الوحدة الخاصة كانوا يتحصنون في داخل الجيب

 جيبـات   9مصادر أمنية فلسطينية في طولكرم بأن قوة إسرائيلية مكونة من           عن   13/12/2005وأفادت البيان   
  .بلدة وداهمت منازل المواطنين واعتقلت خمسة من سكان ال عنبتااقتحمت بلدة

  
  استشهاد فلسطيني في غزة  .12

واوضـح مـصدر     . استشهد اثر اصابته في الرأس بشظايا قذيفة دبابة اسرائيلية         فلسطينياطبي ان    قال مصدر 
 .  استشهد بينما كان في مزرعته قرب خط الهدنة شرق خان يونس حيث يعمل مزارعـا               الشابامني محلي ان    

  . ام االخيرة عدوانه خصوصا القصف المدفعيواشار الى ان الجيش االسرائيلي كثف في االي
  14/12/2005الرأي األردنية 

  
   يفضلون تيارا ثالثا بجانب فتح وحماس ونالفلسطيني .13

مـن  % 40ر2أظهر استطالع للرأي أجراه مركز القدس لالعالم واالتصال فـي القـدس أن            :  د ب ا   ،رام اهللا 
ا ثالثا يتألف من المستقلين إلى جانـب حركتـي فـتح            الفلسطينيين يريدون أن يكون هناك تيارا أو خطا سياسي        

وكشفت نتائج االستطالع امس أن هناك تراجعاً في عدد الفلسطينيين الذين يريـدون المـشاركة فـي                 .وحماس
كما أظهر أن االنتماء السياسي والعامل الديني هما االساس الختيار المرشحين في            . االنتخابات التشريعية المقبلة  

 بالمائـة علـى     14ر5 بالمائة و  32ر6لس التشريعي المقبلة حيث ارتفعت نسب هذه العوامل من          انتخابات المج 
  . على حساب الكفاءة الشخصية للمرشح2005 بالمائة وعشرة بالمائة في أيار 27ر7الترتيب مقابل 

  14/12/2005الدستور  
  

  يؤيدون تجديد التهدئة مع اسرائيل% 60: ستطالعإ .14
اه المركز الفلسطيني الستطالع الرأي ان الغالبية تؤيد تجديد التهدئة مع اسـرائيل،             اظهر استطالع للرأي اجر   

على الرغم من اعتقادها انه لم يطرأ تحسن كبير على اوضاعهم االقتصادية بعد االنسحاب االسـرائيلي مـن                  
نه شمل عينة   كوكالي معد االستطالع ا   . وقال د  .الوضع االقتصادي العام بالسيئ   % 53,3قطاع غزة، حيث قيم     
أنِت تعتقـدين ان    / وحول سؤال هل انت    .- +2,26 موقعا، وان هامش الخطأ بلغ       236عشوائية اختيرت من    

% 52,7قيادة السلطة الفلسطينية تقوم بواجبها او ال تقوم بواجبها حاليا لتحسين جودة الحياة الفلسطينية؟ اجـاب           
ويرى . غير ذلك / اجابوا ال استطيع ان اقرر    % 9,8نعم تعمل بصورة كافية،     % 37,5ال تعمل بصورة كافية،     

من الجمهور الفلسطيني ان السلطة الفلسطينية غير مؤهلة لتحسين جـودة الحيـاة للفلـسطينيين فـي                 % 44,3
  .عن االجابة% 10,9انها مؤهلة، وتردد % 44,8المستقبل القريب، في حين يرى 

  14/12/2005الحياة الجديدة 
  

   أحد قادة الليكود يستنكر تصريحاتالتميمي .15
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 موشيه بيغلين،   تالشيخ تيسير التميمي استنكر تصريحا    أن   13/12/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     جاء في 
وتهجمه على اإلسالم، معتبراً أن أقوال بيغلين جريمة خطيرة ضد اإلسالم والمسلمين وتنطوي علـى تعـصب           

إن أي مساس برموز    : وقال. لفلسطينيين من أراضيهم   الداعية إلى تهجير ا    هكما استنكر تصريحات   .ديني بغيض 
   .اإلسالم ومقدساته سيؤدي إلى استفزاز مشاعر المسلمين وإثارة ردود فعلهم الغاضبة

ة     وأشارت قد زعـم   '' الليكود''بيغلين وهو من المتنافسين على رئاسة حزب        أن    14/12/2005 االتحاد االماراتي
 وأضاف في حـديث الـى قنـاة الكنيـست           .على حد تعبيره  '' ة العربية اإلسالم هو سبب انحطاط الحضار    ''أن  

اإلسرائيلي، إنه وفقاً لبرنامجه االنتخابي يحق لسكان األراضي الفلسطينية اإلقامة الدائمة دون منحهم الجنـسية               
يين على  اإلسرائيلية في إطار السيادة اإلسرائيلية الكاملة على هذه األراضي، موضحاً أنه يجب تشجيع الفلسطين             

  .الهجرة إلى دول الجوار
  

  إسرائيل تعتبر تغييرات المنطقة مريحة لها   .16
اعتبر زئيف فركش أن ما يجري في المنطقة خلق بيئة استراتيجية مريحة إلسرائيل، ال               : وديع عواودة  ،القدس

 األوسـط حتـى     سيما لجهة تقدم التوجهات اإلقليمية على القومية، وبقاء القوات األمريكية جارة لدول الـشرق             
وأكد ضلوع السياسة اإلسرائيلية في صياغة ما يجري في المنطقـة،           . إنجاز مشروع التغيير الكبير في المنطقة     

  ملمحا خصوصا إلى خطوات آحادية لحماية أمن الكيان، مع اإلشارة إلى مواجهة الخطر النووي اإليراني
هللا وحماس والجهاد اإلسـالمي، فإنهـا سـتجد         وأوضح انه رغم مالحقة القوى اإلسالمية، بما في ذلك حزب ا          

الطريق إلى الدروب البديلة للعمل ولمواجهة التحديات، محذرا من تعاظم واتساع مخاطر التسلح من القسام إلى                
   .3شهاب 

ولخص دالالت الصورة االستخباراتية في المنطقة بالنسبة السرائيل بالقول ان ميزان المخـاطر واالحتمـاالت          
امي بيئة استراتيجية مريحة السرائيل، ودعا المستوى السياسي إلى استغالل التغيير المتنامي فـي              يشير إلى تن  

العالم العربي، خصوصا في لبنان، لخدمة مصالح إسرائيل، محذرا من ان العكس هو ما سيحدث اذا لـم يـتم                    
 يوليه األردن لجدار الفصل، الفتـاً       كما دعا القيادة اإلسرائيلية إلى إبداء الحذر حيال التهديد الذي          .استغالل ذلك 

  .الى ان السالم معه استراتيجي كما هو مع مصر
  14/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  شارون ينفي موافقته على تسوية بشأن القدس ودولة فلسطينية في غزة  .17

قال فيها   نفى شارون مساء امس بشكل مطلق تصريحات نسبتها مجلة نيوزويك لمستشاره كلمان غير               :رام اهللا 
من الضفة، وانه على اسـتعداد لتـسوية        % 90ان شارون سيوافق على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة و          

وجاء في بيان لشارون أن األقوال التي نسبت إلى تناقض بشكل مطلق مواقفي              .بشأن القدس مقابل اتفاقية سالم    
. وحدة بكاملها ستظل عاصمة إسرائيل األبديـة      وقال ان القدس الم   . وهي أقوال بمنتهى السخف والغباء    . وآرائي

  . وان خارطة الطريق هي الخطة السياسية التي ستعمل إسرائيل بموجبها في السنوات المقبلة
  14/12/2005الحياة الجديدة 

 
  االحتالل يعلّق تنفيذ اتفاق الممر اآلمن   .18

 اتفاق الممـر اآلمـن    تزم ارجاء تنفيذ    قال حلوتس امس ان اسرائيل تع     : ، فايز أبو عون   االيام، رويترز ،  القدس
 اشار علـى    هولكن . تحرك السلطة الفلسطينية اليقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات فلسطينية          لحين

وشكت اسرائيل من انهـا     . اعضاء في الكنيست خالل اجتماع مغلق بان موعد تسيير القوافل ال يمكن الوفاء به             
ويقول حلوتس ان ذلك فاقم المخـاوف االسـرائيلية         . تعين تقديمها بشأن معبر رفح    ال تتلقى البيانات االمنية الم    
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.. اذا كانت رفح مفتوحة على مصراعيها     : وقال .بشأن السماح بالتنقل الى الضفة الغربية عبر اراضي اسرائيل        
  . فانه ال يمكننا الموافقة على هذا االنفتاح بين غزة واسرائيل

أليـام إنـه    لوقال   . حالوتس، بمثابة خرق فاضح لالتفاق التي أبرمته رايس        هلنصائب عريقات ما أع   . اعتبر د 
طالما أن رايس نفسها هي التي أبرمت االتفاق فمن الذي سيضمن تنفيـذه فيمـا بعـد، موضـحاً أن الـسلطة                      

 .نفيـذ الفلسطينية تجري اآلن اتصاالت مكثفة مع اإلدارة األميركية واللجنة الرباعية إلدخال االتفـاق حيـز الت               
وأعرب عن أمله في أن تستطيع اإلدارة األميركية، في الساعات القليلة المقبلة المتبقية على دخول االتفاق حيز                 
التنفيذ، إلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من اتفاقات تجاه الفلسطينيين، لتسهيل حركة مرور الحافالت والـشاحنات                

  .من الضفة إلى القطاع والعكس
  14/12/2005ية األيام الفلسطين

  
  إسرائيل سعيدة بعدم إصدار االتحاد األوروبي تقريراً يدينها   .19

أعلنت اسرائيل رضاها من قرار االتحاد االوروبي عدم اصدار تقرير له يدين انتهاكاتهـا              :  آمال شحادة  ،القدس
 المتحـدة  وكشف مصدر اسرائيلي امس، ان هذا القرار اتخذ بعد ان مارست اسـرائيل والواليـات   . في القدس 

ضغوطاً كبيرة، هددت خاللها اسرائيل بمنع المراقبين الدوليين من الوصول الى معبر رفح والقيام بمهامهم في                
   .المراقبة، وفق االتفاق حول تشغيل المعبر

  14/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ! إمكانية تشكيل حكومة بديلة إسرائيلية ال تزال قائمة نظرياً .20
وفـي  . س الثالثاء، أنه سيعرض على شارون، برنامجا اجتماعيا اقتصاديا اعدته شـاس           أعلن رئيس حركة شا   

وبهذا تكون شاس قد أعادت من خالل تـصريح يـشاي           . حال عدم قبوله فإن شاس ستؤيد إقامة حكومة بديلة        
  . إمكانية تشكيل حكومة بديلة إلى النقاش، رغم التنبؤات بصعوبة تشكيلها

  13/12/2005 48عرب 
  

  دقة على ميزانية لجنة اإلنتخابات للكنيست المصا .21
صادقت لجنة اإلنتخابات المركزية مساء الثالثاء، باإلجماع على ميزانية لجنة اإلنتخابـات للكنيـست الـسابعة        

ونقلت مصادر إسرائيلية عن رئيسة لجنة اإلنتخابات المركزية، أنها          . مليون شيكل  194عشر، والتي تصل إلى     
  . في الحلبة السياسية على األجواء في مناقشات اللجنة لتكون قراراتها موضوعيةتأمل أال تؤثر الضجة

  13/12/2005 48عرب 
  

 صحافي إسرائيلي من أصل عراقي يقترع في عمان  .22
. للمرة الثانية ادلى اسرائيلي من اصل عراقي بصوته النتخاب اعضاء في البرلمان العراقـي             :  رويترز ،عمان

قيم في تل ابيب، بعد ان اقترع في مركز حي الصويفية في عمان امـس، بانـه                 وافاد جاكي حوقي، صحافي ي    
حضر الى االردن للمشاركة في االنتخابات العراقية مشدودا الى اصله بعـد ان تـرك جـداه العـراق فـي                     

 انا يهودي واسرائيلي لكن اشعر انني عراقي كذلك، واكد ان احد اسـباب مـشاركته فـي                  :وقال. الخمسينات
  .  التضامن مع الشعب العراقياالقتراع

  14/12/2005الشرق األوسط 
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  اإلسرائيليون ينتقدون فيلم ميونيخ .23
لم يبدأ بعد عرض الفيلم الجديد ميونيخ لستيفن سبيلبرغ لكن الكثيرين من االسرائيليين علـى               :  رويترز ،القدس

 من رياضـييها    11اسرائيل لمقتل   قناعة بأن المخرج قد جانبه الصواب في فيلمه الجديد الذي يدور حول انتقام              
وانضم عدد من قدامى العاملين في جهاز الموساد لمنتقدي الفيلم الـذي            . 1972في دورة ميونيخ االولمبية عام    

 أعتقد انها   :وقال كيمحي وهو مسؤول كبير بالموساد في السبعينات       . وصفه سبيلبرغ بانه صالة من اجل السالم      
  .الذي صنع افالما رائعة يخرج فيلما استنادا الى كتاب يقدم قصصا زائفةمأساة ان شخصا في مكانة سبيلبرغ 

  14/12/2005السياسة الكويتية 
  

  مليون دوالر21توقيع اتفاقية مشروع تعزيز الهيئات المحلية بقيمة  .24
 مليون 21اتفاقية مشروع تعزيز الهيئات المحلية بقيمة ) USAID(وقعت وزارة الحكم المحلي، مع وكالة 

 الدولية أهداف واستراتيجيات المشروع، مؤكدةً أن CHFأوضحت المديرة اإلقليمية لمؤسسة و .ر أمريكيدوال
أهميته تكمن في كونه نقطة انطالق داعمة لرؤية وتوجه اإلصالح الذي التزمت به السلطة الوطنية والمؤسسات 

   .والهيئات الشعبية
  12/12/2005 وفا –وكالة األبناء الفلسطينية 

  
   2005رار النمو االقتصادي الفلسطيني عام استم .25

 بالمائة، فضال عن انخفاض كبير فـي        8 عن   2005من المتوقع أن ال تقل نسبة نمو االقتصاد الفلسطيني عام           
ومع ذلك، فإن التقرير يحذر من التداعيات الخطيـرة          .نسبة البطالة، وذلك وفق تقرير نشره البنك الدولي األحد        

 اإلدارة في األراضي ذات الحكم الذاتي، وكذلك إجراءات الحد من تنقل األفراد، التـي               ألعمال العنف، ومشاكل  
  .تتخذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، على االقتصاد

  11/12/2005سي ان ان 
  

 ضيف اليوم مؤتمرا لدعم االقتصاد الفلسطينيلندن  .26
د لجنة التنسيق الدولية الخاصة      تعق :علي الصالح عن مراسلها    ،لندن من 14/12/2005 الشرق األوسط    نشرت

ويشارك في المؤتمر برئاسة وزير الخارجيـة البريطـاني         . اجتماعا لدعم االقتصاد الفلسطيني   , اليوم في لندن  
ونائب وزير الخارجية النرويجي، السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وممثلون عـن الواليـات المتحـدة وروسـيا                

واليابان وكندا والمملكة المتحدة ومصر اضافة الى البنك الدولي وصندوق          واالتحاد االوروبي واللجنة الرباعية،     
  . النقد الدولي وبنك التنمية االسالمي واليونيسكو

ـ       أن   14/12/2005 الغد األردنية    وأضافت  امـس   واممثلون عن الحكومة االسرائيلية والسلطة الفلسطينية دعم
لسطينية مستقلة قادرة على البقاء من الناحيتين االقتصادية        دعوات رجال أعمال بارزين بالدفع نحو اقامة دولة ف        

وأيد الممثلون بيانا مشتركا تقدم به ممثلو القطاع الخاص االسرائيلي           .والسياسية يدعمها في ذلك القطاع الخاص     
وأقر وزير االقتصاد الفلسطيني بوجود نقطة تحول جديدة في السعي لتحقيـق االزدهـار              . مؤتمرللوالفلسطيني  

   .القتصادي ورحب بمبادرة القطاع الخاصا
  

  تأسيس صندوق ضمانات القروض األوروبي ـ الفلسطيني .27
وقعت المفوضية األوروبية على وثيقة مساهمة في تأسيس صندوق ضـمانات           : عبد الرؤوف أرناؤوط  ،  القدس

غيرة والمتوسطة من   القروض األوروبي الفلسطيني الذي يقوده بنك التطوير االلماني لدعم تمويل المشاريع الص           
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 مليون يورو على ان يكون مقره االساسـي         29البنوك المحلية على شكل قروض ومنح صغيرة برأسمال قدره          
ويساهم في انشاء هذا الصندوق كل من المفوضـية االوروبيـة            .في رام اهللا ويكون له مكتب فرعي في غزة        

  . ماليين يورو10 وبنك االستثمار االوروبي بـ ماليين يورو،5 مليون يورو، وبنك التطوير االلماني بـ14بـ
  14/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  ترتيبات خاصة لرجال اعمال عرب يحضرون في الضفة مؤتمراً للتنمية .28

يعقد في االراضي الفلسطينية في نيسان المقبل مؤتمر فلسطين للتنمية واالستثمار الذي تنظمه السلطة ويهـدف                
تدامة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل توفير فرص استثمارية لرجال االعمـال              الى تحقيق التنمية المس   

وسيعمل القائمون على المؤتمر خصوصاً على تعريف القطاع الخـاص العربـي بنظيـره              . العرب واالجانب 
 الفلسطيني، وبحث فرص التعاون المحتملة، والتمهيد لربط فلسطين بعمقها العربي، واعالن مـشاريع محـددة              

وتعد السلطة الفلسطينية ترتيبات خاصة لرجال االعمال العرب الذين ال           .وشراكات استراتيجية وبرامج تنموية   
  .توجد عالقات ديبلوماسية بين دولهم واسرائيل، والذين يريدون المشاركة في المؤتمر

  14/12/2005الحياة 
  

  اإلصالحيون في إيران ينتقدون تصريحات نجاد تجاه اسرائيل   .29
أكد حزب المشاركة الذي يقوده محمد رضا خاتمي معارضته للتصريحات التي صدرت  :ستار ناصر، طهران

وقال الحزب في بيان . عن الرئيس االيراني الحالي محمود احمدي نجاد الداعية الى انتقال اسرائيل الى اوروبا
  .له إن االصالحيين يعارضون تلك التصريحات

14/12/2005الخليج اإلماراتية   
  

  يستمر    أن   ينبغي   النضال الفلسطيني  :  خامنئي .30
الفلسطينيين امس الثالثاء على االستمرار    خامنئي   آية اهللا علي   حث الزعيم االعلى االيراني  : طهران ـ رويترز

ماضية تظهر ان تجربة الخمسين عاما ال   قوله   عن خامنئي  االيراني  نقل التلفزيون الحكوميوهم المسلح نضال   في
خالل اجتماع مع    وقال خامنئي  . الى تحسن الموقف   يؤدي   التنازل امام المحتلين الصهاينة والتفاوض معهم لن

   .  يتحقق اال من خالل المقاومة   خالد مشعل لذا فاننا نخلص الى نتيجة مفادها ان النصر ال
14/12/2005األيام البحرينية   

 
 يوفيلوس   أثينا تدعم البطريرك ث .31

وقال  أعلنت أثينا أمس، دعمها لبطريرك األرثوذكس في القدس المحتلة الذي ترفض إسرائيل االعتراف به،
نائب وزير الخارجية اليوناني بانايوتيس سكانداالكيس، بعد اجتماعه مع ثيوفيلوس في أثينا، إن البطريرك 

ونقل التلفزيون اليوناني الرسمي عن . رة مؤخراالجديد يوفر بيئة جديدة في البطريركية، وهناك مشكالت كثي
ا .(سكانداالكيس عرضه على ثيوفيلوس إنشاء هيئة من الخبراء في أثينا لتقديم المشورة في شؤون البطريركية

 )ب
14/12/2005السفير   

  
 !لسنا حماسا أكثر من حماس: عرب الداخل والبرلمان الصهيوني .32

  زهير اندراوس
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وض االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني ترشحا وانتخابا، اعتبرنـا القـرار           عندما قررت حركة حماس خ    
. تحوال استراتيجيا في رؤية الحركة، وأكدنا انه يشكل تحديا براغماتيا لالحتالل اإلسرائيلي وللسلطة الفلسطينية             

نتخابات تجـري   قرار حماس ال يعني بالضرورة موافقة الحركة علي اتفاق أوسلو، علي الرغم من أن هذه اال               
حماس توصلت إلي هذا القرار المفصلي بعد دراسة معمقة للساحة الفلسطينية، وبعد أن تبين لهـا،                . تحت سقفه 

أن مواصلة مقاطعة انتخابات التشريعي ستسمح من حيث تدري لحركة فتح بمواصلة السيطرة علـي األجنـدة                 
 تفضل المصلحة الوطنية العليا علي الفئوية الحزبية،        بقرارها هذا أثبتت حماس للقاصي والداني أنها      . الفلسطينية

باإلضافة إلي ذلك فان التزام الحركة بالتهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي رفع من أسهمها في الشارع الفلـسطيني                 
بكلمات أخري، قرار حماس هو قرار جريء يدل علي مرونة الحركة وابتعادها طوعـا عـن       . وزاد من قوتها  
 .التشنج السياسي

وقبل ذلك، يجب التشديد علي أن االنتخابات العامة للكنيست اإلسرائيلي تختلف تماما عن انتخابـات المجلـس                 
التشريعي الفلسطيني، ولكن من حيث المبدأ، أي مقاطعة االنتخابات، قرار حماس يدفعنا للتفكير مرة أخري في                

نيين في إسرائيل وكضحايا لسياسة التمييـز       قضية مقاطعة االنتخابات للكنيست، وان نسأل أنفسنا، كعرب فلسطي        
هل مقاطعة االنتخابات هي اتجاه صـحيح يخـدم فـي نهايـة             : العنصري المؤسساتي والشعبي في هذه الدولة     

المطاف حقوقنا المسحوقة؟ أم أن المشاركة في االنتخابات، علي كل عوراتها، تساهم قليال في تحدي سياسـات                 
قامة الدولة العبرية ضد كل ناطق بالضاد في هذه الديار؟ السؤال بحـد ذاتـه               حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ إ    

صعب للغاية واإلجابة عليه تتطلب الكثير من التفكير الموضـوعي، بعيـدا عـن المـزاودات والمهـاترات                  
والشوشرات وتوزيع صكوك البراءة والغفران، الن القضية ليست قضية أشخاص، إنما قضية أكثر من مليـون                

 . 48لسطيني في مناطق الـعربي ف
من نوافل القول اإلشارة إلي أن مقاطعة االنتخابات للكنيست في مجتمع ديمقراطي، أو في مجتمع يطمح إلـي                  
الديمقراطية، تدخل ضمن إطار التعددية الفكرية، فإذا اجتهد هذا التنظيم أو ذاك وقرر مقاطعة االنتخابات، فهو                

من حق كل إنـسان     .  خارج عن القاعدة والي حركة تغرد خارج السرب        ال يتحول بشكل أوتوماتيكي إلي تيار     
فلسطيني في هذه الديار أن يتخذ القرار الذي يراه مالئما ألفكاره ومعتقداته، ويكفينا طرح الـشعارات الرنانـة                  

لرأي علينا أن نحترم الرأي وا    . القائلة بان المشاركة في انتخابات الكنيست هي واجب وطني من الدرجة األولي           
األخر، والعمل بجميع الوسائل الحضارية علي إقناع المقاطعين مبدئيا بضرورة المشاركة في االنتخابات، مثلما              

 .يحق لمن يؤمن بالمقاطعة أن يعمل علي إقناع اآلخرين بان وجهة نظره هي الصائبة والصحيحة
ن االنتخابـات للكنيـست القادمـة       من ناحية أخري، نتابع عن كثب ما يجري في الداخل الفلسطيني، ويؤلمنا أ            

غزو األحـزاب الـصهيونية للقـري       : القضيتان األساسيتان اللتان نحن بصددهما هما     . تحولت إلي مزاد علني   
والبلدات والمجمعات العربية ومحاولة كسب األصوات من الناخبين العرب بطرق ووسائل بعيدة عـن مبـادئ                

ابات، فها هو وزير األمن الداخلي جدعون عزرا، نائب رئـيس           الديمقراطية، ورفع نسبة المشاركين في االنتخ     
، الذي ترك الليكود وانضم إلي شارون يزور قرية كفر قرع فـي المثلـث               )الشاباك(جهاز األمن العام األسبق     

داخل ما يعرف بالخط األخضر، ويهاجم األحزاب العربية بشكل صلف ووقح ويقـول بعنجهيتـه اإلسـرائيلية                 
السيد عزرا، يحرض علينـا     . اك ألف سبب لكي ال يصوت الناخب العربي لألحزاب العربية         الممجوجة بان هن  

 . في عقر دارنا ونحن نرحب به وكأنه المسيح المنتظر
والمؤسف حقا أن بعض القيادات العربية نزعت األقنعة وكشفت وجهها الحقيقي، فانضمام رئيس مجلس كفـر                

لـه  . ة شخصية، ألنه يلقي بظالله علي الناخب العربي العـادي         قاسم المحلي إلي حزب شارون، هو ليس مسأل       
الحق الكامل في اختيار الحزب الذي يريد االنضمام إليه، ولكن خطوته تشرعن التصويت لشارون، وهنا تكمن                

الرجل هو ابن الجناح الجنوبي في الحركة اإلسالمية، وهو الجناح الذي يـشارك فـي االنتخابـات                 . الخطورة
وهناك رئيس مجلس محلي كفر كنا في قـضاء الناصـرة، الـذي             . سرائيلي، وهنا الطامة الكبري   للبرلمان اإل 
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يستقبل رئيس الدولة في قريته ويمنحه وسام الشرف، ويستغل هذه المناسبة ليشن حملة غير مبررة ومرفوضة                
ولحزب العمـل   علي األحزاب العربية الممثلة في الكنيست، ويكشف أن المواطنين العرب سيصوتون لشارون             

ولحزب الليكود الن النواب العرب، علي حد تعبيره منشغلون في القضايا الخارجيـة، وال يعيـرون انتباهـا                  
وهذا المشهد السريالي يحدث علي مسمع ومرأي السيد رئيس الدولة          . للمشاكل الحياتية اليومية للمواطن العربي    

 !العبرية
فحتي اليـوم لـم نـسمع عـن         . ما زالت تغط في سبات عميق     تجري هذه األمور الخطيرة واألحزاب العربية       

فمـاذا  . مبادرات لتحالف بين األحزاب العربية، وال نسمع حتي عن مفاوضات أولية لعقـد هـذه التحالفـات                
ينتظرون؟ لماذا ال يتحالفون من اجل قطع الطريق علي األحزاب الصهيونية ووكالئهم فـي الوسـط العربـي                  

تحالف، يا سادتي، هو قوة، والقوة تقنع الناخب العربي بـضرورة التوجـه إلـي               لكسب األصوات العربية؟ ال   
 .صندوق االقتراع واإلدالء بصوته لكم

تطرقنا في بداية مقالنا إلي قرار حماس بخوض االنتخابات للمجلس التشريعي، نحن لسنا حماسـا أكثـر مـن                   
لتعالي عن الخالفات واالبتعاد عن شخصنة      حماس، ولذلك نتمني علي األحزاب العربية في الداخل الفلسطيني ا         

االنتخابات، والشروع فورا في مفاوضات التحالف الن جميع األحزاب العربية مهددة بخطر عدم عبور نـسبة                
 . الحسم

 14/12/2005القدس العربي 
 

 ال مجال لالعتقاد بأن حماس ستمدد التهدئة تلقائيا: حمدان .33
 تصريحات خالد مشعل األخيرة أحرجت الحركة وشكلت تناقضا في          هناك من يرى أن   :  حاوره، عزالدين أحمد  

 مواقفها حيال موضوع التهدئة، ما تعليقك على ذلك؟ 
 حمدان تصريحات األخ خالد مشعل لم تحرج حماس ولم تسبب أي تناقض في مواقف الحركة، وما حـصل                   -

هو كان يتحدث عن موقف الحركة      أن أحدى وكاالت األنباء نقلت خطأ جزءا من تصريحات األخ خالد مشعل، ف            
بأنه من غير المقبول وبعد التجربة بأن تمدد هذه التهدئة، فإذا بمراسل هذه الوكالة ينقل أن الحركة تعلن انتهاء                   
التهدئة، وهو األمر الذي أدى إلى ردود فعل عند العديد من قادة الحركة الذين أكدوا أن االلتزام بالتهدئة الـذي                    

وهنا حصل االلتبـاس،    .زال قائما، لكن ال حديث عن التزام بتمديد التهدئة كما يحاول البعض           أطلقته الحركة ما    
لكن موقفنا في الحركة واضح،،وهو أن التهدئة تنتهي حتى نهاية العام، وعند ذلك لكل حادث حديث، وموقـف                  

 . الحركة هو عدم تمديد هذه التهدئة وال مجال ألن يظن البعض أنها ستمدد تلقائيا
 ؟ »حماس الخارج وحماس الداخل«رأيك أال يطرح هذا الموضوع مجددا جدلية ب*
 ال أظن ذلك بدليل أن المسألة عندما جرى توضيحها لم يعد هناك أي تعليقات، نحن حركة كبيرة وموجـودة                    -

ـ                ة بفضل اهللا داخل األراضي الفلسطينية وخارجها حيثما وجد الشعب الفلسطيني، والجميع يعرف أن هذه الحرك
هي حركة منظمة ولها مؤسساتها التي تتخذ القرار، ولها آلياتها في اتخاذه، وأن أبناء هذه الحركـة فـي كـل                     
مواقعهم القيادية والتنفيذية ملتزمون بقرارت حركتهم، وطرح هذه القضية هو محاولة لصناعة فتنة أو لتشويش               

 . وتشويه موقف الحركة،ما يخدم أطراف عديدة
ر مسألة توقيت هذه التصريحات، ومنهم من اعتبر أنها جاءت لحسابات انتخابية، في حـين         بعض المحللين أثا  *

 قال البعض إن حماس طالما هي حريصة في الرد على خروقات االحتالل لماذا جاء تعليق حماس متأخرا ؟ 
بعمليـات   أوال فيما يتعلق بالرد على الخروقات، حماس لم تتأخر في الرد وردت على عدد من الخروقـات                   -

عديدة وبأشكال مختلفة، والحركة لم تتأخر في الحديث عن الخروقات ولم تتأخر في التنبيه إليها، ولم تتوان في                  
القول إن الهدف من التهدئة هو إطالق سراح األسرى، وإن عددهم ازداد من سـبعة آالف إلـى تـسعة آالف                     

 . ومائتي أسير
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 فنحن نعتقد أن الشعب الفلسطيني ال ينتخب حماس ألنها أعلنت           أما أن تكون هذه التصريحات ألهداف انتخابية      
التهدئة أو تراجعت عنها، الشعب الفلسطيني يختار حماس ألن مشروعها هو مشروع المقاومة، وألن الحركـة                
أعطت للمقاومة بعدا حقيقيا كان غائبا عند الكثيرين، الذين اعتقدوا أن المقاومة هي مجرد إطالق النار، فجاءت                 

ماس لتقدم صورة جديدة تقول إن المقاومة إضافة للمقاومة المسلحة هي عمل إنساني واجتماعي وإغاثة وبناء                ح
 . وعطاء وتضحية وتنمية، فأعطت وجوه الحياة كلها بعدا مقاوما ضد المشروع الصهيوني

نها مهلـة التهدئـة، ومـن    ولماذا التوقيت؟، فأقول ألننا نوشك أن ننتهي من المهلة التي تم االتفاق عليها على أ 
الطبيعي أن تكون هناك إجابة لتساؤالت تنطلق خافتة وال يجرؤ البعض على التصريح بها، لتقول ما الذي يحل                  
بعد ذلك، البعض يرفض السؤال أو يطلقه خافتا أمال بتمرير تمديد التهدئة على دماء وأشالء الـشهداء الـذين                   

غزة، فال يمكن أن يكون هذا مقبوال لذلك كان ال بـد أن نوضـح               يجري اغتيالهم، وعلى وقع قصف االحتالل ل      
 . موقفنا تجاه الخطوة القادمة

بشكل واضح، وبعد موقف حركة الجهاد المؤيد لموقفكم، هل يمكن لنا أن نقول موقفكم في الجهـاد وحمـاس            *
 سيكون موحدا باتجاه الرفض لتمديد التهدئة في حوارات مقبلة؟ 

ماس والجهاد بعد أن أعلن األخوة في الجهاد ذلك، وهو ما فهمناه منهم قبل اإلعـالن                 نعم، هذا هو موقف ح     -
بحكم العالقة القائمة بيننا وطبيعة التنسيق والتواصل بين الحركتين، وأنا اعتقد أن األمر يجب أن يؤخـذ علـى       

ذاتيا أو فئويـا كمـا      محمل الجد ويجب أن ينظر لموقف الحركتين نظرة حقيقة ألننا ال نستهدف من ذلك موقفا                
يفعل البعض في الساحة الفلسطينية في كثير من خطواتهم، وإنما نستهدف ما نظنه مصلحة وطنية فلـسطينية،                 

 . ونحن مستعدون للحديث مع كل األطياف السياسية الفلسطينية حول هذا األمر وشرح موقفنا لهم
وال سيما أننا الحظنا إصرارا في تـصريحات        أخيرا كيف تعاطيتم مع موقف السلطة الفلسطينية ومسئوليها،         *

 الرئيس محمود عباس على موضوع تمديد التهدئة؟ 
 أنا أريد أن يفهم الجميع أن مثل هذه التصريحات هي امتداد لنظرية التفرد عند البعض في تصريف الـشأن                    -

 .  وأن عهدها انتهى وولّىالفلسطيني وفي إدارة قضاياه، وهي نظرية ثبت أنها ال يمكن أن تستقيم األمور معها،
وربما أطلق البعض مواقفه من زاوية أخرى، وهي زاوية االستجابة للضغوط األمريكية واإلسرائيلية، والحظنا              
أن أحدهم أعلن مواقفه فيما كان يقف وراءه مسؤول أمريكي، وكأنه يدلي بشهادة أمام هذا المسؤول ليثبت حسن              

مال يجب أن يكون في إطار مصلحة الـشعب الفلـسطيني، ومـصلحة             سلوكه، وأعتقد أن موقف السلطة باإلج     
ومن الخطـأ الكبيـر أن      . الشعب الفلسطيني ال ينظر إليها من خالل المصالح اإلسرائيلية والمطالب األمريكية          

نحشر المصلحة الفلسطينية في زاوية الشروط والمطالب اإلسرائيلية واألمريكية، بل يجب أن تكون المـصلحة               
 . الفلسطينية نابعة من تقديرنا وتفاهمنا كفلسطينيين ومن التزامنا جميعاالوطنية

 13/12/2005السبيل االردنية 
 

 دخلنا االنتخابات التشريعية لوقف االنهيار الذي سببه تفرد الفصيل الواحد: صيام .34
ات عـام   يدعي خصوم حماس انها تحلل وتحرم وفقا لمصلحتها الشخصية حيث قاطعت انتخاب           :  السبيل –غزة  

  بسبب ان اوسلو مرجعيتها، ثم عادت لتحلل المشاركة فيها هذه المرة، ما ردكم؟ 1996
القضايا السياسية ال ينظر اليها في المنظور الشرعي البحـت، حـالل او             .. نقول ان هذا الكالم غير صحيح     -

 . حرام، ولكن هنا يوجد سياسة شرعية ومصلحة وطنية تقدرها الحركة
 الحركة ان دخولها لن يكون في مصلحة الشعب الفلسطيني وكان واضحا ان االمور كلهـا                 قدرت 96ففي عام   

تمر من تحت عباءة اوسلو واثبتت االيام ان عدم دخول المجلس التشريعي كان فيـه الخيـر الكثيـر لـشعبنا                     
 . وللحركة
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انتهاء مـا يـسمى باوسـلو       اما بعد السنوات العشر العجاف وبعد هذه المعاناة التي عاناها الشعب الفلسطيني و            
 ال يستند الى تحريم او تحليل وانما الى         1996هنا قررت الحركة المشاركة، وبياننا الذي صدر عام         ..وتجاوزه

اذن الحديث لـيس حرامـاً ام       . مقاطعة وفق رؤية سياسية وهو موجود في حوزتنا وسننشره حين الحاجة اليه           
 . قدير المصلحة وفق رؤية شرعيةحالالً، لكن الذي يحدد المشاركة وعدمها هو ت

هل تعتقدون ان االنتخابات ستجرى في وقتها وهل تخشون ان تعمل السلطة وحركة فتح او جهـات داخلهـا                   *
 على افساد االنتخابات خوفا من هزيمة فتح وفوز حماس؟ 

و تأجيلهـا او    نحن نأمل ونتمنى ان تجرى االنتخابات في وقتها، وسيناريو ان تقوم بعض الجهات بافسادها ا              -
: وضع العراقيل، هذا امر وارد ونحن ندرك ان هناك جهات ال تريد لالنتخابات ان تجرى السباب كثيرة اهمها                 

 . الخوف والخشية من الهزيمة في المنافسة
أعلنت حماس قوائمها في انتخابات نظام الدوائر، كيف تم اختيارهم؟ وهل هناك خالفات داخل حماس حـول                 *

 ؟ هؤالء المرشحين
نحن اعلنا قوائمنا ومرشحينا في الدوائر في جميع المحافظات واختيار المرشحين سواء بالـدوائر او القائمـة                 -

النسبية كان وفق معايير تم وضعها من خالل لجنة انتخابات مركزية داخلية للحركة اشرفت على هذه القضية،                 
روا بمحطات متعددة تم فيها مراعاة البعـد        شارك في اختيار هؤالء المرشحين كل مستويات وابناء الحركة وم         

ونحن ليس  .الجغرافي ومراعاة البعد االكاديمي والتخصصي والكثير من القضايا تم إدراجها في معايير االختيار            
لدينا خالفات، بل ان العازفين والذين يطلبون ان يعفوا رغم انتخابهم من اخوانهم هم كثر والحمد هللا، ليس ثمة                   

كة في التشريعي وسيلة وليست غاية، ثم اننا قدمنا دماءنا وخيرة ابنائنا شهداء، ومن يفعل ذلك                تزاحم، والمشار 
ويقدم الدم ال يبحث عن المناصب، وانما نتخذ ذلك وسيلة الرضاء ربنا وخدمة شعبنا وتحسين أالداء الـسياسي                  

 . لمؤسساته ومحاولة بناء المجتمع بناء سليما
 حماس االنتخابي؟ ما المالمح العامة لبرنامج *
برنامج حماس االنتخابي سيعلن عنه في حينه، لكن البرنامج في مالمحه يؤكد الحفاظ على ثوابتنا الفلـسطينية    -

ومشروع المقاومة واالصالح الداخلي سواء على الصعيد االقتصادي واالجتماعي اوالثقافي والخدمي الن شعبنا             
ره واول ما يحتاجه دعم صموده من خالل رعايـة مـصالحة    يعاني من االحتالل وجزء من ارضه قد تم تحري        

 . وتطوير ادائه الحياتي
 هل ترون ان تطبيق هذا البرنامج سيكون ممكنا؟ ام ان السلطة وحركة فتح ستعرقل ذلك؟ *
نعم نحن نرى ان تطبيق هذا البرنامج ممكن، ولنا تجربة في البلديات التي تسلمتها الحركة وفازت فيها، هناك                  -
ء متميز، وبرامج معقولة ليست برامج مستحيلة ولدينا من الكفاءة ومن التجربة والخبرة ما يؤهلنا للقيام بهذا                 ادا

اما من يحاول ان يعرقل فسيكون مكشوفا للشعب الفلسطيني، والشعب سيقف الى جانب من يريد               .الدور باذن اهللا  
هذا المشروع وسيقف ويتصدى لكـل مـن        االصالح، والشعب حين يرى ان هناك اصالحا حقيقيا فهو سيدعم           

 . يحاول ان يعرقل هذا االصالح
 لماذا قررت حماس التحالف مع بعض المستقلين؟ ووفق أي شروط؟ *
نحن قررنا التحالف مع بعض المستقلين حتى نبين اننا لم نأت القصاء الناس ولم نأت للهيمنـة، انمـا جئنـا                     -

نهم اهل خبرة واهل كفاءة ويمكن ان يكون الشعب الفلسطيني بحاجة           للشراكة، وبالتالي افسحنا مجاال لمن نرى ا      
ومن هنا اجرينا بعض التحالفات، وسندعم بعض المستقلين وفق هـذه المعـايير وهنـاك               .الى ادائهم وخبرتهم  

وفي نفس الوقت نحن نرغب فـي       . اتفاقات ابرمت مع هؤالء المستقلين الننا ندرك ان الساحة ليست لنا وحدنا           
اما المستقلون فنحن اردنا في هـذه       . هناك شراكة حقيقية، فهناك فصائل ستشارك وسيكون لها نصيب         ان تكون 

 . الحركة ان نعطيهم مكانا لينافسوا وسندعمهم باذن اهللا
 من هو المرشح المسيحي الذي ستدعمه حماس؟ وما اسباب دعمها له؟ *
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مقعدا للمسيحيين وبالتالي سيفوز المسيحي سـواء       سنعلن عنه في الوقت المناسب، وكما نعلم ان القانون افرد           -
لذلك من مصلحة حماس ان تدعم رجال يكون مشهودا له بالخبرة والنقاء االخالقي             ..دعمته حماس او لم تدعمه    

والوطنية حتى تعزز النفس االيجابي في داخل المجلس التشريعي، وال غضاضة من الناحية الشرعية في هـذا                 
 . ا لذلك وهناك تجارب كثيرة في العالم العربياالمر، وقد أّصل علماؤن

ما مصير الجهاز العسكري لحماس بعد االنتخابات، وهل ستستطيع حماس القيام بدورين، العمل السياسي في               *
التشريعي، وممارسة العمل العسكري، وهل سيقيد العمل السياسي البرلماني قـدرة حمـاس علـى المقاومـة                 

 المسلحة؟ 
لجهاز العسكري لحماس بعد االنتخابات فهذا االمر ال يختلف عنه قبـل االنتخابـات، الن               حينما نتحدث عن ا   -

 . الجهاز العسكري وجوده مرهون بوجود االحتالل، واالحتالل لم ينته حتى اللحظة وال بعد االنتخابات
ر منطقي وغيـر    وان نسلم امرنا الى المفاوضات والمبادرات السياسية وان نفكك قدرتنا العسكرية هذا امر غي             

معقول، ولذلك من اهم االسباب لدخولنا في المجلس التشريعي هو المزاوجة بـين العمـل الـسياسي والعمـل                   
 . المقاوم، وهذا حق لنا، وهناك تجربة في دول محيطة بنا وهي ناجحة، كل من االمرين يخدم االمر االخر

؟ وهـل   »اسرائيل«عية على التفاوض مع     اال تخشى حماس ان يؤدي وجودها في التشريعي الى اضفاء الشر          *
 ستغير الحركة موقفها من سياسة التفاوض؟ 

وجود حماس في التشريعي ال يؤدي الى اضفاء الشرعية على التفاوض، ووجودنا في المجلس التـشريعي ال                 -
 . بتهيعني قبولنا بما تتمخض عنه المفاوضات ، مثلما ان وجودنا ال يعني قبولنا بالفساد بل من اجل محار

نحن في المجلس التشريعي لنرفع صوتنا لنكون شركاء ولنمنع حالة التفرد ولنمنع حالة االنهيـار واالسـتجابة                 
 . للمطالب الصهيونية ومن اجل دعم وحماية مشروع المقاومة

 هل ستشارك حماس في الحكومة الفلسطينية المقبلة؟ * 
بات القادمة وهناك سيناريوهات متعددة اذ قد يكون هنـاك          هذا السؤال سابق الوانه، وله عالقة بنتائج االنتخا       -

تحالفات، قد تكون هناك معارضة قوية قد تكون هناك حكومة ائتالفية، لكن هذا امر ال نستطيع االجابة عنه قبل                  
 . ان تتحدد خارطة االنتخابات السياسية وتتم قراءة مجمل المشهد السياسي

ة الفلسطينية بعد االنتخابات، هل ستعملون على اصالحها؟ وكيـف؟          كيف ستتعامل حماس مع االجهزة االمني     *
 وهل ستعملون على استبدال قادتها؟ 

برنـامج  «سيكون تعاملنا معها كتعاملنا مع كل مؤسسات الشعب الفلسطيني سواء االمنية او المدنيـة، وهـو                 -
ا عالقة باالشخاص كاشـخاص     ، والقصة لن تكون له    »التغيير واالصالح «من هنا كانت القائمة باسم      » إصالح

وانما بالمنهج، ومن يثبت فساده فسنقف ضده، وسنحاربه وسنعمل على عزله وفضحه، هذه القضية ال خـالف                 
 . فيها
 البعض يقول انكم ستعملون على فصلهم من وظائفهم؟ *
 وطنـه   هذا كالم يقصد به التحريض على الحركة قبيل االنتخابات، نحن سنحترم من يحترم نفـسه، ويخـدم                -

ويؤدي عمله بامانة، وسنقوم ونصلح من يحتاج الى االصالح اما من يحتاج الى الطرد فهذا سـيطرد حينمـا                   
 . يكون طرده محل اجماع فلسطيني

الكثير من المشاكل والصعوبات، في ادارة حياة الناس، اال         -رغم الدعم وعالقاتها الخارجية   -تعاني حركة فتح    *
زيادة صعوبات الحياة للمواطنين، خاصة ان االقتصاد يعتمد بشكل كبير على           تخشون ان يؤدي فوز حماس الي       

 المساعدات الخارجية؟ 
فوز حماس في تقديري سيؤدي الى تسهيل حياة الموطنين وليس الى زيادة الصعوبة، وتجربـة االنتخابـات                 -

ا الخدماتية منذ ربع قـرن      البلدية شاهدة على ذلك، ثم ان الحركة ليست بعيدة عن هموم الجماهير لها مؤسساته             
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وهذا القول كما يبدو سيكون احد محاور الدعاية االنتخابية المضادة للحركـة            . وهي تقدم خدمات اثبتت نجاعتها    
 . من قبل بعض الناس، وفي تقديري ان شعبنا فطن الى هذه القصة ويرى اداء حماس في الشارع اداء متميزا

 فلتان االمني بعد االنتخابات؟ كيف ستتعامل حماس مع قضايا الفوضى وال*
تعاملنا مع الفوضى والفلتان االمني هو تعامل الشعب الفلسطيني، ونحن جزء من هذا الشعب نرفض الفوضى                -

وسنتعاون مع كل المخلصين والغيورين وكل المصلحين ان يكون هناك قانون يطبق على الجميع بدون استثناء                
بى احد على حساب احد، وان تسود العدالـة جميـع ابنـاء الـشعب               وان يكون هناك شفافية وعدالة واال يحا      

 .الفلسطيني وان نقف في وجه الفلتان من خالل تطبيق القانون على الجميع
 13/12/2005السبيل االردنية 

 
 في عوامل تفوق إسرائيل .35

 ماجد كيالي
قها فـي المجـاالت العـسكرية       ينحو الخطاب العربي السائد إلى تفسير تفّوق إسرائيل على الواقع العربي بتفو           

واالقتصادية والتكنولوجية وتمتعها بعالقات خاصة مع الواليات المتحدة األميركية، وبمعنى آخـر فـإن هـذا                
الخطاب كان يغفل وباألحرى يحجب، العوامل الذاتية التي تضفي على إسرائيل قوة مضافة تجعلها قادرة علـى    

 .مل قوةتجيير عناصر تفوقها هذه وتحويلها إلى عوا
الالفت ان إسرائيل هذه التي نشأت قبل عدة عقود، تبدو أكبر من حجمها وأكثر قوة مـن امكاناتهـا وأفـضل                     
استقراراً من غيرها، خصوصاً بالقياس لحال الكيانات العربية السائدة على الرغم مـن تحـدياتها وتناقـضاتها                 

 !.العربي ـ اإلسرائيلي عليهاالداخلية والخارجية، وبالذات على الرغم من تداعيات الصراع 
وما ينبغي االعتراف به هنا هو ان إسرائيل على األرجح، مدينة بهذا التميز وبالقدرة على االستقرار والتطور،                 

على رغم محـدوديتها    (األول يتمثل بكيفية تأهيلها وإدارتها واستثمارها لمواردها البشرية         : إلى عاملين رئيسين  
 دوالراً، في حين انه في      1200م اإلنفاق على الفرد في إسرائيل في مجال التعليم نحو           ، فمثالً يبلغ حج   )العددية

 بالمئة في العالم    40 دوالرات، علماً ان االحصائيات تؤكد وجود نسبة أمية تعادل           110العالم العربي يبلغ نحو     
ر، علماً ان نسبة االنفاق على       دوال 500، أما حصة الفرد االسرائيلي من االنفاق على التعليم فتبلغ نحو            !العربي

 مليـار دوالر، بالمقابـل فـإن    120 في المئة من ناتجها السنوي الذي يقدر بنحو         2.5البحث في اسرائيل تبلغ     
 3 دوالرات، وتمثـل     8حصة اإلنفاق على الفرد في العالم العربي في مجال البحث والتطوير ال تزيـد عـن                 

لغ الذي تنفقه إسرائيل سنوياً في هذا المجال مع الفارق البّين بالنسبة            مليارات من الدوالرات وهو ما يعادل المب      
، هي بيئة جاذبة لالستثمارات المالية      )برغم كل ما يحصل   (وباإلجمال فإن البيئة اإلسرائيلية     !. لمجموع السكان 

بيئـة غيـر    ) اعيةالسياسية واالقتصادية واالجتم  (وللكفاءات من المهاجرين اليهود في حين تبدو البيئة العربية          
في هذين المجالين، فثمة أكثر من ألف مليار دوالر من األموال العربية تـستثمر خـارج                !) بل طاردة (جاذبة  

 فـي المئـة مـن       50 في المئة من المهندسين و     23 ثمة واقع هجرة لنحو      1976العالم العربي، وبحلول العام     
أوروبا والواليـات   (بلدان العربية، إلى بلدان المهجر       في المئة من جميع الشهادات الجامعية من ال        15األطباء و 

 ).2003(بحسب تقرير التنمية االنسانية العربية ) المتحدة وكندا واستراليا
: يتبين ان عدد المهندسين في إسرائيل هو األعلى فـي العـالم           " ميزان الثروة الفكرية  "وبحسب بحث موضوعه    

، 65 مهندسـاً، ثـم اليابـان        70المتحدة في المكان الثاني مع      الواليات  .  مهندساً لكل عشرة آالف عامل     135
 140ومن ناحية العلماء وذوي الخبرة التقنية تدرج إسرائيل في المكان األول مع             . 38، وسويسرا   53وهولندا  

 80 عالماً وتقنيـاً وبعـدها اليابـان    83عالماً وتقنياً لكل عشرة آالف عامل، الواليات المتحدة بعد إسرائيل مع         
وبحسب أليشع يناي رئيس رابطة شركات االلكترونيات، أصـبحت إسـرائيل وادي            . 55 فسويسرا   60فألمانيا  
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ال يجب أن تقاس بالواليات المتحدة كلها، بل بمناطق هاي تيك معينة مثـل وادي الـسليكون فـي                   "السليكون،  
ايسة كهذه، توجد إسرائيل في     في مق . كاليفورنيا، ومنطقة الهاي تيك في بوسطن ومنطقة الهاي تيك في تكساس          

 ).20/11/2005يديعوت احرونوت ". (المكان الثالث العام، ال فقط النسبي للمهندسين والقوة العاملة التقنية
الماديـة  (أما العامل الثاني الذي تتميز به إسرائيل، ويضفي عليها قوة مضافة تمكنها من اسـتثمار مواردهـا                  

قة إدارتها ألوضاعها ولمجتمعهـا، وبنظامهـا الـسياسي الـديموقراطي           بشكل أفضل، فيتمثل بطري   ) والبشرية
محدوديـة  (فبفضل هذه اإلدارة وهذا النظام تتمكن إسرائيل من تجاوز نقاط ضعفها            ). بالنسبة لمواطنيها اليهود  (

يهها ، مثلما تتمكن من السيطرة على تناقضاتها ومشكالتها الداخلية وتوج         )المساحة وعدد السكان وعداء المحيط    
وللمفارقـة فـإن التميـز      . للخارج؛ على عكس الواقع العربي الذي يعيد إنتاج عالقات الـضعف والتهمـيش            

اإلسرائيلي في هذا المجال هو ما تفتقده حال الكيانات العربية، وهو نقطة ضعفها بالقياس لالمكانيات الكبيـرة                 
امل تكوين األمة؛ وذلك بـسبب تخلـف النظـام    المساحة ـ الكثرة العددية ـ الثروة النفطية، عو  : التي تمتلكها

 !. السياسي والطريقة السلطوية في إدارة الدولة والمجتمع
وهذا في الحقيقة ما يفسر ان السياسة العربية تقصر عن مواجهة التحديات التي تمثلها إسرائيل سواء كانت في                  

) بالنسبة لمواطنيها اليهود  (ي في إسرائيل    والجدير ذكره ان النظام السياسي الديموقراط     . حال أزمة أم من دونها    
يقوم على نظام المشاركة السياسية والفصل بين السلطات وعلى االنتخابات النسبية والدائرة الواحدة، والتعددية              
والتنوع، واالحتكام لصناديق االقتراع لحل القضايا الخالفية، ما يكفل لكّل التيـارات والجماعـات واألحـزاب                

التعبير عن ذاتها، ويكفل لها حقها في الوصول إلـى مقاعـد الكنيـست              ) مهما كان حجمها  (نية  السياسية واالث 
 .اإلسرائيلية

هكذا فإنه ينبغي االعتراف بنقاط التميز اإلسرائيلية إلدراك نوعية ومستوى التحديات التي تمثلها إسرائيل للواقع               
 .العربي للعمل لتداركها وتجاوزها

وال على التفوق   (إسرائيل للعالم العربي لم يقتصر البتة على المجال العسكري فقط           ويستنتج من ذلك ان تحدي      
، بقدر ما هو أيضاً نتاج التمايز في مجاالت النظام السياسي وإدارة المـوارد              )االقتصادي والتكنولوجي فحسب  

، اسـتمرأ التركيـز     والواقع فإن النظام العربي السائد طوال أكثر من نصف قرن         . البشرية والمشاركة السياسية  
، وحجـب التحـديات     )األمنية(، محاوالً في ذلك تبرير طبيعته العسكرية        )دون تداركه (على التحدي العسكري    

 .فإلى متى؟. الحقيقية األخرى
 13/12/2005المستقبل اللبنانية 
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