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   االنتخابات مقسمة الى كتلتين؟فتحهل تخوض  .1
 لتوحيد فتح فـي االنتخابـات       أمس تواصلت  حثيثة اجهودأن  :  وغزة رام اهللا من   15/12/2005 الحياة   نشرت

التشريعية بعد ظهور بوادر قوية النقسام الحركة الى كتلتين، واحدة للجيل الشاب برئاسة مـروان البرغـوثي                 
وقد بدأ االنقسام بالتبلور بعد تسرب أسماء قائمـة أعـدها محمـود              .وأخرى للحرس القديم برئاسة أحمد قريع     

واشتملت على بعض الشخصيات التي إمـا أخفقـت فـي           , عباس وحصل على موافقة اللجنة المركزية عليها      
: وان ومؤيديه في ما يأتي    عبد القادر مطالب مر   حاتم    من جهة أخرى لخص    .هااالنتخابات الداخلية او لم تخض    

ان ال تشمل القائمـة أي شـخص فـشل فـي     وان يكون مروان على رأس القائمة بمفرده ومن دون مشاركة،      
حركة االنتخابات في الدوائر وليس في      الاالنتخابات الداخلية او لم يحتكم لها، وأن يخوض النواب السابقون من            

 غضبهم من ابعاد عدد منهم عن الالئحة الوطنية ووضعهم في           واأبد البرغوثي قد     أنصار كانو. القائمة الوطنية 
وقال عبد القادر ان قائمة مروان تحظى        .لوائح الحركة في الدوائر مثل قدورة فارس وحاتم عبد القادر وغيرهم          

قد  , دحالن هموسطاء وممثلون عن البرغوثي ومن بين     ويشار إلى أن     .بدعم من محمد دحالن ومؤيديه في غزة      
 أبـدى   هوقال مصدر مقرب من عباس ان      .حواراً مطوالً مع عباس في محاولة للتوصل الى حل وسط          واخاض

وأشار الى ان اللجنـة المركزيـة       . تمسكه بالقائمة التي أعدها معتبراً انها حافظت على التوازنات في الحركة          
أكيـد سـلطتها بعـد    وقفت بشدة ضد ترؤس مروان للقائمة بمفرده وأصرت على ان يكون قريع شريكاً لـه لت          

  .وقد يشكل انقسام فتح في هذه االنتخابات، في حال حدوثه، مقدمة النقسام تنظيمي الحق .التراجع الذي شهدته
قائمـة  تشكيل  أن مصادر مقربة من فتح اكدت       إلى  : 15/12/2005 48 عرب   مراسلة موقع ألفت حداد   ولفتت  

لبرغوثي وسمير المشهراوي وقدورة فـارس ودحـالن        ن فدوى ا  إلى أ  مشيرة   .انتخابية جديدة مستقلة عن فتح    
 . الى لجنة االنتخابات فـى رام اهللا       ها انه تم تسليم   ةفيضم , البرغوثى ئاسة مروان رب اوالرجوب هم من شكلوه   

 وان االخير ابلغه بانه لن يكون سببا في         ,وقالت مصادر فلسطينية ان محمود عباس هانف البرغوثي في سجنه         
من جهته اعتبر    و . سيقرر في اي من القائمتين سيخوض االنتخابات خالل الساعات القادمة          حركة وانه الانشقاق  

حركة ال سيشهد فجرا جديد من تاريخ       2006احمد حلس ان ما حصل هو انشقاق فيما اكد محمد دحالن ان عام              
  .  حيث ستسجل انتصارا كبيرا في االنتخابات

امس وجود  مصادر فتح نفتإلى أن : من رام اهللا 14/12/2005 النهار اللبنانية  مراسل محمد هواشوأشار
وقال نبيل شعث إن هذه أنباء مختلقة وال . اي خالفات داخلية في الحركة، او وجود احتمال لتأليف الئحة بديلة

من و .ال مكان لمن يريد ان ينشق عن فتح ال فى الحركة وال في الشارع الفلسطيني. أساس لها من الصحة
 شخصية فتحاوية في محافظة نابلس دعا الى التزام وحدة الحركة 25صدر امس بيان وقعته  ناحية أخرى

  . الحركةعلى تمثيل  واألقدرءةوالحرص الشديد على اختيار األكثر كفا
ـ :   نقال عن وكاالت   رام اهللا  من   يوسف الشايب وحامد جاد    15/12/2005 الغد األردنية    وتناول مراسلي  ل وق

 واصفا  ,عبر عن التعددية السياسية في فتح     جود قائمة موازية للقائمة الرسمية بالتراضي، ت      جمال الشوبكي، ان و   
لكن عضوا آخر في المجلس الثوري       .قائمة اللجنة المركزية بغير المقنعة والتي تضم ابرز وجوه الحرس القديم          

  .ى انشقاق الحركةفتح  وصف ما يجري باستغالل السم مروان البرغوثي للصعود، حتى لو أدى األمر إلل
 مجموعة من مسلحي    أن:  من غزة  موسى أبو عمرو   نقال عن مراسلها     15/12/2005 الحياة الجديدة    وأوردت

اقتحمت صباح أمس مقر اللجنة الحركية العليا لفتح بغزة، في خطوة احتجاجية للطريقـة           كتائب شهداء األقصى  
ضاف شهود أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المـسلحين         وأ .التي اتبعتها اللجنة في اختيار مرشحيها لالنتخابات      

  . بجروحالمهاجمينوأفراد الشرطة المتواجدة في محيط مقر اللجنة ما أدى الى إصابة عنصرين من أفراد 
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   المعبر اآلمن ودبلوماسيون يشككون بمصداقيتها  تشغيلاسرائيل توافق على  .2
خضعت اسرائيل للضغوطات الدوليـة وأبلغـت الواليـات          :رام اهللا  من 15/12/2005الحياة الجديدة   نشرت  

المتحدة امس انها تخطط الستكمال االستعدادات لتشغيل الممر اآلمن بين غزة والضفة والسماح بتنقل المواطنين               
وذكر موقع هآرتس ان الحكومة االسرائيلية تراجعت عن قرار سـابق            .في قوافل من الحافالت االسبوع المقبل     

وقال مصدر في الجيش االسرائيلي ان القوافل سـتتأخر اذا حـدث هجـوم              . الوزاري المصغر اتخذه المجلس   
وقرر موفاز امس تأخير البدء بتنفيذ اتفاق القوافل الى االسبوع المقبل وسيجتمع اليوم مع مـسؤولين                 .ارهابي

نقـل بـين غـزة      أمنيين لوضع وتوضيح المعايير التي يجب ان تنطبق على من سيسمح له من المواطنين بالت              
واضاف ان من   . واوضح مصدر اسرائيلي ان المعايير ستأخذ بعين االعتبار العمر واالنتماء السياسي           .والضفة

 عن أسفه لتأجيل تنفيذ االتفاق وقال       عريقاتمن جانبه أعرب     .حق اسرائيل منع فلسطينيين من استخدام القوافل      
حدث باسم السفارة االميركية على قرار موفاز، لكنه قـال ان           ولم يعلق المت   .ال أرى سببا لتأخير تشغيل القوافل     

واشنطن تريد ان ترى القوافل تسير، واضاف نرغب في رؤية كل شيء يبدأ في تاريخه المحدد، لكـن اذا لـم                   
أما وولش فقال امس ان حركة القوافل بين غـزة والـضفة             .يحدث، سنركز كل االمكانيات لحصول ذلك قريبا      

 خطط لها موضحا نتوقع تماما ان اسرائيل والفلسطينيين سينفذون االتفاق وفق جدوله الزمني              ستبدأ الخميس كما  
  . الجاري15وسنساعد الجانبين على تحقيق ذلك، واضاف ان ما يتعلق بتسيير القوافل سيبدأ في 

 اوساط دبلوماسية اعربت عن قلقها من ان تقـوم اسـرائيل بتفعيـل             أن   15/12/2005 48عرب  وذكر موقع   
المعبر اآلمن لتسيير قافالت نقل الفلسطنيين من غزة الى الضفة شكليا فقـط مـن قبـل اسـرائيل الرضـاء                     

  .االمريكيين
  
   بنداً وتبقي السيادة السرائيل 22خطة شارون تتضمن  .3

كشفت تقارير إسرائيلية في القدس عن بنود خطة أعدها شـارون           :  القدس ، فرح سمير  ،غزة،  عبدالقادر فارس 
وقالت المصادر إن شارون أطلع قبل عام جهات إقليمية         ,  اإلسرائيلي -هائي لقضية الصراع الفلسطيني   للحل الن 

وأجـرى مـشاورات    , ودولية في مقدمتها اإلدارة األمريكية على عناوين خطة الحل السياسي مع الفلسطينيين           
لتي سيقوم باتخاذها شـارون     واتصاالت سرية بهذا الشأن انتهت بموافقة هذه الجهات على الخطوات السياسية ا           

وذكرت المصادر أن شارون تلقى وعودا إقليمية       . وصوال إلى التوقيع على معاهدة سالم مع الجانب الفلسطيني        
وبالمقابل تعهد شارون بعدم التراجـع      , ودولية بالضغط على الفلسطينيين للقبول بقواعد الحل الشاروني وبنوده        

ر الخاصة أن شارون يمتلك خطة جاهزة لترتيب الكتـل االسـتيطانية            وكشفت التقاري . والمضي قدما في خطته   
بشكل يضمن إيصالها وربطها بإسرائيل وضمان السيادة اإلسرائيلية على نقاط استراتيجية في الضفة مع وضع               

هذه التقارير تؤكد أن هناك خطة سياسية شاملة في جعبـة شـارون تنطـوي علـى                 . خاص في غور األردن   
بشأن الضفة تحفظ المصالح اإلسرائيلية وتـشمل تنـازالت واخـالء           , ن وجهة نظر إسرائيلية   تنازالت كبيرة م  

, وقسما منها بات يشكل عبئاً أمنياً على إسـرائيل        , لبعض المستوطنات التي تعتبر ذات أهمية من الدرجة الثانية        
وإعـالن   .ة داخل حـدودها   رسم حدود إسرائيل وابقاء الباب مفتوحا لتبادل أراض يبقي إلسرائيل أغلبية يهودي           

مع ملحق لهذا البند يحدد عدد قطع السالح الخفيف في أيدي قـوات             , الدولة الفلسطينية منطقة منزوعة السالح    
وإشراف بشكل من األشكال إلسـرائيل علـى المعـابر البريـة             .مع تحديد عدد هذه القوات    , األمن الفلسطينية 

طات إنذار على تالل وجبال غور األردن مـع حـزام أمنـي             ومرابطة قوات أمريكية ومح    .والبحرية والجوية 
باتفاق الجانبين  ,  عاما قابلة للتجديد   25واالحتفاظ ببعض المستوطنات كمواقع وقواعد عسكرية لمدة         .إسرائيلي

والجدار الفاصل أمر واقع واالتفاق على       .وضم الكتل االستيطانية الكبيرة إلى إسرائيل      .الفلسطيني واإلسرائيلي 
 .حرية الطيران اإلسرائيلي بشقيه المدني والحربي في سماء الدولة الفلسطينية          . من البوابات لمسائل إنسانية    عدد

وتفكيك المنظمات المسلحة ودمجها في     . وأفضلية اقتصادية إلسرائيل في تعامل الدولة الفلسطينية مع دول العالم         
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لجـان مـشتركة    و. لقدس إلى خمس سنوات قادمة    وتأجيل بحث مسألة ا    .السلطة أو تحولها إلى أحزاب سياسية     
وفـصل الحـي     .بعدها يصار إلى إعالن التمثيل الدبلوماسي     , للتنسيق في الميادين المختلفة لمدة خمس سنوات      

وال يحـق    .وحل منظمة التحرير الفلسطينية ووقف نشاطاتها المختلفة      . اليهودي في الخليل عن األحياء العربية     
وإطالق سراح المعتقلين على فترات تستمر ثـالث         .اتفاقيات دفاعية مع أطراف أخرى    للسلطة الفلسطينية عقد    

 . سنوات
  15/12/2005عكاظ 

  
 حماس تعلن عن تسجيل الئحتها لإلنتخابات التشريعية .4

 ان  ,اسماعيل هنية اعلـن امـس      أن   :وليد عوض من غزة    عن مراسلها    15/12/2005 القدس العربي    نشرت
وقال ان حركته تقدمت بقائمتها التي تمثـل         .مرشحيها النتخابات المجلس التشريعي    قامت بتسجيل قائمة     حماس

 مزيج بين الجيل الشاب والقيادات التاريخيـة        ى اشتملت عل  ها ان ىواشار ال . الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة    
 .ىللحركة والقيادات النسائية واألسر

أعرب أن إسماعيل هنية : غزةاد االفرنجي من عمعن مراسلها  15/12/2005 القدس الفلسطينية وأضافت
عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية صفحة جديدة في الحياة السياسية الفلسطينية وطريق لحماية الثوابت 

ونوه بأن حماس حرصت خالل اختيارها لمرشحيها على تقديم األكفأ  .وتوفير كل عناصر القوة والثبات لشعبنا
فتحنا المجال للمستقلين ولكفاءات ممكن أن : ة للمجلس التشريعي، ومضى يقولوأصحاب التخصصات الالزم

ربما تيمنا بذكرى االنطالقة، للدالالت : حركة تسجيل قائمتها، قالالوحول تأخير  .تقدم لها حماس الدعم
  .المتعددة لهذا الجانب، وكذلك بسبب أوضاع لجان االنتخابات

  
  ا للدوائر والقائمة النسبية تسجيل مرشحيهاستكمالالشعبية تعلن  .5

 تـضم حيـث   , استكملت الجبهة الشعبية مساء امس عملية تسجيل مرشحيها للقائمة النسبية والـدوائر           : رام اهللا 
 عشرة اسرى واحدى عشرة امرأة، وشخصيات قيادية، اسهمت في العمـل الـوطني              منهم مرشحا،   51 النسبية

 24رشـحت   فقـد   على مـستوى الـدوائر      أما   .ا النسبية يرأس قائمته سواعلنت ان احمد سعدات      .والمجتمعي
  .شخصية، بينهم امرأتان

  15/12/2005الحياة الجديدة 
  

   في المرحلة الرابعة من االنتخابات البلديةتتنافسانفتح وحماس  .6
 مجلس بلـدي فـي      50 ألف ناخب فلسطيني إلى صناديق االقتراع النتخاب         148توجه اليوم   : فلسطين المحتلة 

وتشتد المنافسة بشكل رئيسي بين كتلة اإلصـالح         .بية وقطاع غزة ضمن انتخابات المرحلة الرابعة      الضفة الغر 
وتكتسب هذه االنتخابات أهمية كبيـرة      . والتغيير المحسوبة على حماس وكتلة فلسطين الغد المحسوبة على فتح         
يتها الحـساس الـذي يـسبق        إلى توق  تهاكونها تجري في أربع مدن رئيسية في الضفة الغربية، كما تعود أهمي           

  . االنتخابات التشريعية
 15/12/2005السبيل االردنية 

  
   حول االنتخاباتالشعبية تنفي عالقتها ببيان يتحدث عن اتفاق مع حماس .7

نفت الجبهة الشعبية، عالقتها ببيان وزع في مدينة رام اهللا يتحدث عن اتفاق بينها وبين حمـاس،         : وفا-رام اهللا   
 مدسوس ويهدف للتأثير على مجرى االنتخابات البلديـة         هوأكدت أن  .تخابات البلدية والتشريعية  للتعاون في االن  
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وشـددت علـى     .في رام اهللا والبيرة، بعد أن كشفت استطالعات الرأي تقدم أحد القوائم الوطنية على منافسيها              
 . ضد االحتالل بما فيها حماس المناضلةاحترامها لكافة القوى

  15/12/2005ة األيام الفلسطيني
  

   من كوادر لجان المقاومة في غزة4ئيل تغتال ااسر .8
 5 واصـيب    وا فلسطينيين استشهد  4 أن: غزة من   حامد جاد  عن مراسلها    15/12/2005 الغد األردنية    نشرت

فيمـا نجـا    . آخرون في غارة اسرائيلية استهدفت عناصر في الوية الناصر صالح الدين في قطاع غزة أمس              
واعتبرت السلطة ان اسرائيل تريـد       .ولة اغتيال بعدما اخطأت صواريخ االحتالل سيارته      خضر حبيب من محا   

قال الناطق اإلعالمي باسـم لجـان       من جهته   . تخريب االنتخابات التشريعية المقبلة بانتهاج سياسة االغتياالت      
ثة بأنها اخر مسمار فـي      حادال، معتبرا   ليةعمهذه ال المقاومة الشعبية أن العدو يتحمل مسؤولية ما سيترتب على          

   . بفقدان األمنقطاعل سكان البلدات االسرائيلية المجاورة لاهدد م.نعش التهدئة المزعومة
ن الغارة  أجيش االحتالل زعم    أن  : ا ف ب، ا ب، رويترز، يو بي آي        نقال عن    15/12/2005 السفير   وذكرت

ى مناطق إسـرائيلية وأن الـسيارة كانـت         شنت على سيارة تقل مسلحين كانوا في طريقهم إلى تنفيذ هجوم عل           
  .محملة بالمتفجرات

 أن فصائل المقاومة كانت قد أمطرت مساء وطوال         :15/12/2005 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبو عون   و
وأعلنت ألويـة الناصـر، عـن     .الصاروخية من صنع محلي  الليل الفائت البلدات اإلسرائيلية بعشرات القذائف     

وفي الـسياق    .ما أعلنت كتائب األقصى عن إطالقها لثالثة صواريخ من قطاع غزة          فيديروت،  قصفها لبلدة اس  
ذاته، أعلنت كتائب أبوعلي مصطفى والفهد األسود في رفح، عن اطالقهما لعدد من الصواريخ علـى بلـدات                  

  . إصاباتإسرائيلية في منطقة النقب الجنوبي، إال أن أياً من المصادر اإلسرائيلية لم يعلن عن وقوع
  
  نجاة أحد قادة الجهاد من محاولة اغتيال فاشلة .9

نجا خضر حبيب، مساء أمس، من محاولة اغتيال فاشلة نفذتها طائرات استطالع إسرائيلية              :كتب فايز أبو عون   
ب بجراح، باإلضافة إلى ثالثـة      يصأ هوذكرت مصادر أمنية، وشهود عيان أن     .  غزة، بعد استهداف سيارته    في

   .نمواطنين آخري
  15/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  حماس تعرض تجديد التهدئة بشروط .10

اشترطت حماس لقبول تجديد التهدئة أن تقوم اسرائيل بوقـف االغتيـاالت بحـق رجـال     : غزة ـ  حامد جاد
ال تريـد تكريـر نفـس       أنها  وقالت مصادر مقربة من الحركة         .المقاومة وإطالق سراح االسرى في سجونها     

بقة وأن تقبل بهدنة من طرف واحد ال تلتزم اسرائيل فيها وبالشروط التي يضعها الفلسطينيون وال                التجارب السا 
  .تقبل بها

  15/12/2005الغد األردنية 
  

  حماس سترد على اسرائيل اذا هاجمت ايران .11
 .جمـت ايـران    حذر خالد مشعل خالل زيارة لطهران من ان حماس سترد على اسـرائيل اذا مـا ها                 :أف ب 

ننا جزء من جبهة موحدة ضد اعداء االسالم وكل عنصر من هذه الجبهة يدافع عن نفـسه بوسـائله                   واضاف ا 
  .الخاصة في منطقته
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  15/12/2005الرأي األردنية 
  

  التحذير من محاولة اغتيال إسرائيل لألسير السنوار  .12
وحمل  .تخلص منهحذرت حماس، من محاولة إقدام إسرائيل على اغتيال األسير يحيى السنوار وال: خانيونس

صالح البردويل، حكومة االحتالل مسؤولية تداعيات الحالة الصحية الحرجة التي مر بها السنوار، مؤكداً أن 
 .أي ضرر قد يتعرض له في المستقبل سيكون عواقبه وخيمة على إسرائيل

  14/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  لطيران االسرائيلي اجواء لبنان االختراقمضادات القيادة العامة تتصدى  .13
القيادة العامة للمقاتالت االسرائيلية التي اخترقت االجواء       -تصدت المضادات االرضية للجبهة الشعبية      : بيروت

 طائرات حربية اسرائيلية حلقت فوق مناطق الجنوب وجبل لبنان          7وقال مصدر امني لبناني ان       .اللبنانية أمس 
ى ان قذائف مضادات ارضية اطلقت باتجاه الطائرات من منطقة الناعمة جنـوب             واشار ال  وصوال الى الشمال،  

  .بيروت حيث توجد قاعدة القيادة العامة التي تتخذ من دمشق مقرا عاما
  15/12/2005الغد األردنية 

  
  القوى الفلسطينية تستنكر اغتيال تويني  .14

 بيروت، وعرضـت آخـر      –خيم مار الياس    عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان اجتماعا امس في م          
 التحالف جريمة اغتيـال جبـران تـويني    فيهستنكر يالمستجدات في فلسطين ولبنان والمنطقة، واصدرت بيان  

عتبر ان هذا العمل المدان يأتي في سياق  استهداف االستقرار في لبنان والسلم االهلـي فيـه ويـصب فـي            يو
مسكه بالحوار السياسي الجاد مع الحكومة اللبنانية لتنظيم العالقـة          تالف  ؤكد التح  وي .مصلحة اعداء لبنان واالمة   

دعو الى تشكيل   ي اللبنانية على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير، كما             –الفلسطينية  
ية فـي   وفد فلسطيني موحد للحوار يضم ممثلين لتحالف القوى الفلسطينية وفصائل منظمة التحريـر الفلـسطين              

  . لبنان
  15/12/2005النهار اللبنانية 

  
   قطاع غزة من دون توقف تقصفطائرات اسرائيلية  .15

 نفذت طائرات االحتالل مساء أمس وفجر اليوم غارات جوية استهدفت شمال وجنوب قطاع غـزة              : الفت حداد 
ت أطلقـت أربعـة     طائراالوقال شهود عيان، ان     . وقالت مصادر طبية فلسطينية ان خمسة فلسطينيين أصيبوا       

صواريخ صوب مناطق زراعية مفتوحة مما أدى الى إصابة عدد من المزارعين، و إحداث حفر كبيرة ودمار                 
وادعت مصادر احتاللية ان الفلسطينيين يستخدمونها كقاعدة إلطالق صواريخ وقذائف          ،  في األراضي الزراعية  

وفى رفح أطلقـت مروحيـات احتالليـة ثالثـة           .ةت اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غز    الهاون تجاه المدن والبلدا   
وأوضـحت   . الجهاد في حي الشابورة بالمدينة     صواريخ علي األقل تجاه احد الجمعيات الخيرية التابعة لحركة        

القصف أدى الى حدوث أضرار مادية جسيمة في المبني لكنه لم تـرد معلومـات عـن وقـوع                    المصادر ان 
  . إصابات

  15/12/2005 48عرب  
  

   االحتالل لقباطيةاقتحام مواطنا خالل 20اعتقال جرح و .16
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أصيب أمس ستة مواطنين في بلدة قباطية برصاص قوات االحتالل، وذلك بعد ان توغلـت               : مهند جدوع ،جنين
 مواطنا من بلـدات قباطيـة، والـسيلة الحارثيـة،           15في البلدة وفرضت حظر التجول، كما اعتقلت أكثر من          

فة في انحاء متفرقة من البلدة حيث رشق الشبان جنـود االحـتالل بالحجـارة             ودارت مواجهات عني   .واليامون
والزجاجات الفارغة، فيما رد جنود االحتالل بإطالق األعيرة النارية والقنابل الغازية باتجاههم، مـا أدى الـى                 

ن فـي  وشنت قوات االحتالل حملة دهم وتفتيش موسعة طالت العديد من منـازل المـواطني           . مواطنينالإصابة  
وفي سياق متصل استولت قوات االحتالل على أكثر من خمسة عشر منزال بعـد ان               . مناطق متفرقة من البلدة   

طردت سكانها الى العراء، تحت تهديد السالح، وحولتها الى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، كما نشرت العديـد                 
  .من القناصة على أسطح المنازل المرتفعة في تلك المنطقة

  15/12/2005لجديدة الحياة ا
  

  التاريخية بالقدس اإلسالميةاسرائيل تزيل المقبرة  .17
اكدت اوقاف القدس االسالمية امس ان جرافات االحتالل بدأت قبل عدة أيام بإزالة وهدم القبور  :وليد عوض

نساني متحف التاريخية القديمة في مقبرة مأمن اهللا في القدس الغربية في خطوة لبناء ما يسمي مركز الكرامة اإل
 واستنكر وزير االوقاف الشيخ يوسف سالمة قيام سلطات االحتالل بإزالة وهدم .التسامح في مدينة القدس

وأشار سالمة إلي أن مقبرة مأمن اهللا تعتبر من المعالم . القبورالتاريخية وطالب بوقف هذه األعمال فورا
من العلماء والصالحين ممن سكنوا مدينة القدس العريقة في مدينة القدس ويحتوي ترابها علي رفات العديد 

 . وأضاف ان المقبرة هي من أكبر المقابر اإلسالمية في بيت المقدس وتقدر مساحتها بمئتي دونم
  15/12/2005القدس العربي 

  
   بلعيناراضيمشروع استيطاني جديد على  .18

 الى تعزيز االستيطان في الضفة الغربية         في تاكيد آخر على السياسة االسرائيلية الهادفة       : امال شحادة  ،الناصرة
 وحدة سـكنية سـيتم ضـمه الـى          750كشف عن اقامة حي استيطاني جديد على اراضي قرية بلعين يشمل            

وقد باع اصحاب المشروع اكثر من خمسمئة وحدة سكنية قبـل االنتهـاء مـن               . »موديعين عيليت «مستوطنة  
اء من تنفيذ خطة االنسحاب من قطاع غزة بـاطالع االدارة           وبوشر العمل في هذا المشروع فور االنته      . العمل

منطقـة نفـوذ المجلـس المحلـي        «المدنية رغم معرفتها بان المشروع ينفذ خارج ما تطلق عليـه اسـرائيل              
  . على اسرائيل» خريطة الطريق« ، ويتناقض وااللتزامات التي تفرضها خطة»موديعين عيليت«لـ

  15/12/2005الرأي األردنية 
  

   استقبالها  اللبنانية فلسطينية رفضت المستشفياتوفاة .19
بيانا عرض فيه لمأساة فلسطينية من مخيم مار اليـاس          ) الحمائي لحقوق االنسان  (أصدر مركز التنمية االنسانية     

تكلفة معهم وتعهدوا تـوفير     ال رغم ان اهلها حملوا      ،أصيبت بمرض في القلب وتعذر ادخالها مستشفيات بيروت       
وعزا بعـض   . غير ان االعذار لعدم ادخالها كانت دائما تبرز بعد ابرازها بطاقتها الفلسطينية           . اي مبلغ اضافي  

. وتحجج غيرها بغياب االمكانات واغفل الـسبب الحقيقـي        . المستشفيات السبب الى عدم وجود اماكن شاغرة      
 والـسؤال هـل     .وتنقل اشقاؤها بين تسع مستشفيات في بيروت، ولكن جهودهم راحت سدى وتوفيت المريضة            

هناك قانون او عرف عام يمنع الفلسطيني من التمتع بحق االستشفاء والطبابة في لبنان كما هو الحال في قانون                   
  الملكية وحق العمل؟ 

  15/12/2005النهار اللبنانية 
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   الطبيةالرعاية الفلسطينيين من يحرمجدار الفصل  .20
ية أمس االربعاء ان جدار الفصل في الضفة الغربية يحول          اشارت دراسة نشرتها لجنة حقوق االنسان االسرائيل      

وجاء فـي    .دون حصول اعداد كبيرة من الفلسطينيين على الرعاية الطبية المتميزة المتوفرة في القدس المحتلة             
الدراسة التي اعدها مجموعة من االطباء ان عدد المرضى من االراضي الفلسطينية الـذين يتوجهـون الـى                  

جية في القدس المحتلة قد انخفض بمعدل النصف، مؤكدة ان الوضع سيتدهور مع مواصلة بنـاء                العيادات الخار 
  .الجدار

  15/12/2005الغد األردنية 
  

  األعيادبيت لحم تتوقع تدفقا للسياح خالل  .21
قال فيكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم أمس إنه يتوقع أن يتدفق السياح على المدينة بصورة أفضل خـالل                   

 ألـف   30وقال إنه يأمل في أن يزور نحو         .2004االت بأعياد الميالد هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي         االحتف
  .وأشار إلى أن فنادق المدينة محجوزة خالل موسم االحتفاالت، سائح المدينة المقدسة

  15/12/2005الغد األردنية 
  

  سطينية  خاص حول وضع األطفال في األراضي الفلتقريرصدر تاليونيسيف  .22
اصدرت منظمة اليونيسيف أمس، تقريرها الخاص حول وضع األطفال في األراضـي             :كتب فادي العاروري  

وأشار التقرير إلى أن األطفال ينمون دون أن يحظوا بالقـدر الكـافي مـن الرعايـة              . 2006الفلسطينية للعام   
نهم بعيدون عـن أنظـار الحكومـات        الصحية والتعليم األساسي، ويعانون من اإلساءة واالستغالل والعنف، أل        

يبحث هذا   و .يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة صرخة تنبيه لنا جميعاً         : والمؤسسات التي تحاول حمايتهم، وقال    
التقرير عواقب إهمال احتياجات األطفال في مجرى سعي العالم نحو تحقيق الغايات اإلنمائية لأللفية وبناء عالم                

  .صالح لألطفال
  15/12/2005لسطينية األيام الف

  
  % 39: ؛ شالوم%40.2نتنياهو : استطالع جديد .23

أظهر استطالع للرأي نشرته االذاعة االسرائيلية الرسمية اليوم عن شبه تعادل بين المرشحين لرئاسـة ليكـود                 
ـ       % 40.2وأفادت نسبة    . سيلفان شالوم وبنيامين نتنياهو    ة من المستطلعة آراؤهم بأنهم سيدعمون نتنياهو لرئاس

ومنح االستطالع المرشـح الثالـث، موشـيه         . بأنهم سيدعمون سيلفان شالوم   % 39الحزب فيما أفادت نسبة     
إال ان نتنيـاهو ال زال متفوقًـا حـسب           %. 9.1والمرشح الرابع، يسرائيل كاتس نسبة      % 7.1فيغلين، نسبة   

لسليفان  % 33.4مقابل  .  أيدوه من الذين قالوا إنهم قادمون لالنتخاب     % 45.8االستطالع على شالوم ألن نسبة      
  . شالوم

  15/12/2005 48عرب 
  

  اليمين يتهم شارون بالسعي لتقسيم القدس  .24
ألقت تصريحات نسبت الـى أحـد       : الناصرة أسعد تلحمي   نقالً عن مراسلها في    15/12/2005الحياة  نشرت  

 من أراضـي الـضفة،      %90ومستشاري شارون عن أن األخير مستعد نظرياً إلقامة دولة فلسطينية في غزة             



 

 10

وفي موازاة ارتباك أوساط شارون على رغم       . ولتسوية حول القدس، بظالل ثقيلة على الحلبة السياسية الداخلية        
نفيه أقوال مستشاره، بدا أقطاب اليمين بهجوم عنيف، فيما شكك أقطاب اليسار بنيات شارون الحقيقية ورأوا في                 

ليكود واليمـين المتـشدد     الواتهم أقطاب    .أصوات من اليسار  تصريحات مستشاره محاولة مكشوفة الستقطاب      
وقـال  . شارون باالنزياح الى اليسار وبأن تصريحات مستشاره أفصحت عن حقيقة نظرة شارون الى االمـور     

ورأى . 1967نتانياهو ان الجميع يدرك اآلن ان شارون سيعيد تقسيم القدس ويعيد الفلسطينيين الى حدود العام                
 االسرائيلي، حان األوان للتفرغ لمعالجة      - حصول اجماع على الحل المنشود للصراع الفلسطيني       بيرتس انه مع  

وقال رئيس حركة سالم اآلن ان توجهات شارون في السنوات األخيرة تمثلت            . القضايا االقتصادية واالجتماعية  
 وسط وتفاهمات حول قضية     بمزيد من االستثمار في البناء في المستوطنات في الضفة وليس االتجاه الى حلول            

  .القدس
 بان ما   اساعر ولفنات صرح   أن   15/12/2005الرأي األردنية    أوردت   القدس كامل ابراهيم  وعن مراسلها في    

وقال االثنان انه من االفضل تـصديق       . نشر هو دليل قاطع على أن طريق كديما هو طريق االنسحاب لليسار           
  . يةالمتحدثين باالنجليزية على النافين بالعبر

حاييم رامون قال انه في الحل الدائم ال يتوجب ان تستمر السيطرة أن  15/12/2005السفير وذكرت 
االسرائيلية في االحياء العربية في القدس الشرقية مضيفا ال اعرف شخصا عاقال واحدا يريد مثال ان تكون 

 اسرائيل غير اليهودية وغير فهذا يعني ان القدس ستكون عاصمة. ضاحية الرام جزءا ال يتجزأ من القدس
وعقب غيسين على أقوال رامون قائال ان موقف شارون اآلن هو انه ال يوجد هناك اي تنازالت . الصهيونية

في القدس التي ستبقى العاصمة الموحدة السرائيل الى االبد وعندما نصل الى المفاوضات على الحل الدائم 
 القدس، او دعنا نقُل انهم سيضطرون الى رسم الحدود النهائية وسيضطرون الى تحديد مكانة احياء معينة في
اضاف ان االمر الواضح هو ان القدس لن تكون مقسمة في . والثابتة، وعندها يمكن بحث هذا الموضوع

  )أ ب، رويترز، يو بي آي. (الوسط، والحوض المقدس لن يتم تقسيمه وسيبقى تحت السيادة االسرائيلية
 صحة النبأ الذي نـشرته      األربعاءنيوزويك ادعت مساء    إلى أن صحيفة     14/12/2005 48عرب  واشار موقع   

حول المزاعم التي رددها كلمان غير، ومفادها أن شارون سيوافق على إقامة دولة فلسطينية في غزة والـضفة                  
  !والتوصل الى تسوية بشأن القدس

  
   الغربيةبالضفة مستوطنات 5موفاز يأمر بتوسيع  .25

وقالت يديعوت احرنـوت     . مستوطنات بالضفة  5 ببناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في        موفاز  أمر :الناصرة
 وحدة سـكنية اسـتيطانية فـي        200إن موفاز ابلغ قادة المستوطنات في الضفة انه صادق على بناء اكثر من              

 بيتا متنقال في اريئيـل      40معاليه ادوميم، وعلى مئات البيوت االستيطانية في براخا ونيكوديم، كما قرر وضع             
وقـال انـه تـأخر       .تمهيدا لنقلهم الى بيوت ثابتة في اريئيل      لتوطين المستوطنين الذين تم اخالؤهم من غزة،        

واكدت متحدثـة باسـم      .لشهرين في اقرار البناء في المستوطنات بسبب استقالة مساعده لشؤون المستوطنات          
  )وكاالت.(وزارة الدفاع بناء تلك الوحدات االستيطانية

  15/12/2005الغد األردنية 
  

   العربيات االمهات الكنيست يصادق على قانون عنصري ضد .26
ويحمل هذا القانون الذي بـادرت      . صادق الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة االربعاء، على قانون عنصري         

اليه عضو الكنيست جوالن من شينوي، اسم اثبات االمومة ويلزم كل امرأة تضع مولودا في بيتها او فـي اي                    
 ساعة مـن    36ونها االم الشرعية والبيولوجية للمولود خالل       مكان ال يخضع لسلطة اسرائيلية رسمية، اثبات ك       
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واوضحت جـوالن ان قانونهـا       .موعد الوالدة، واال فانها ستلزم على الخضوع لفحص جيني الثبات امومتها          
يستهدف النساء العربيات بشكل خاص، زاعمة ان الكثير من النساء العربيات تطلبن تسجيل مواليـد باسـمهن                 

  . لنساء فلسطينيات ال تحملن الجنسية االسرائيلية وتسميهن جوالن نساء غير شرعياترغم انهم مواليد 
  

  .واضافت الى مزاعمها ان هذه الظاهرة تنتشر في الوسط البدوي
  14/12/2005 48عرب 

  
   االجراءات االحتجاجية تصعيدرؤساء السلطات المحلية العربية يقررون  .27

سبوع األالمحلية العربية تنظيم مظاهرة شعبية امام ديوان شارون،         قررت ادارة خيمة اعتصام رؤساء السلطات       
المقبل اذا لم يتم التوصل الى حل لالزمة المالية للسلطات المحلية العربية وصرف الميزانيات التي تعهدت بها                  

  . ولمدة ثالث سنوات على التوالي2006بمبلغ مليار ومئتي الف شيكل لميزانية 
  14/12/2005 48عرب 

  
   التأييد لحزب كديما بعد انضمام موفاز وهنغبي له تراجع: طالع للرأياست .28

وأوضح  . أظهر استطالع للرأي نشرته هآرتس اليوم، أن كديما تراجع بعد انضمام موفاز وهنغبي له:تل أبيب
يله وأشارت إلى أن تراجع كديما جاء لصالح العمل، الذي ارتفع تمث .35 مقعداً إلى 39االستطالع، ليهبط من 

وحول أقوال غير، الذي نشرته نيوزويك بين  .بمقعدين، ويسرائيل بيتينو، بينما بقي تمثيل الليكود على حاله
 .أنهم يصدقون شارون% 28أكدوا أنهم يصدقون غير، فيما أفاد % 47االستطالع أن 

  15/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

  قبول بتشكيل حكومة بديلة نواب من العمل يحاولون إقناع بيرتس ال .29
قالت مصادر إسرائيلية أنه في الوقت الذي يواصل فيه بيرتس، التأكيد على أنه ال ينـوي إتخـاذ أي خطـوة                     

 عضو كنيست، فإن عدداً من كبار المـسؤولين         61برلمانية من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة بديلة بتأييد           
م شطب هذه اإلمكانية على إعتبار أن تشكيل حكومة بديلة، يقـف            في كتلة العمل يعملون على إقناع بيرتس بعد       

وفي المقابل فإن عدداً من المقـربين لبيـرتس،          !بيرتس على رأسها، ستؤدي إلى تراجع ملموس في قوة كديما         
يشيرون إلى أن موافقة بيرتس على اإلقتراح تضرب صدقيته حتى لو أشغل منصب رئاسة الحكومـة لفتـرة                  

  .قصيرة
  14/12/2005 48عرب 

 
  المطالبة بوضع صناديق اقتراع في القرى العربية غير المعترف بها  .30

طالب عضو الكنيست عبد المالك دهامشة، وزيرة العدل ليفني، بوضع صناديق اقتراع للناخبين العرب مواطني               
ناهم القرى غير المعترف بها في النقب وليس في القرى العربية المعترف بها والتي تبعـد عـن امـاكن سـك                    

وردت ليفني على دهامشة قائلة انه يتم تصنيف سكان القرى غير المعترف بهـا               .عشرات ومئات الكيلومترات  
حسب عائالتهم وعشائرهم، وتقوم الوزارة بتوفير صناديق اقتراع لكل عشيرة في اقرب بلـدة معتـرف بهـا                  

جه وأضاف ان هذه الطريقة معناها      وقد رفض دهامشة هذا التو    . ويسكنها مواطنون من نفس العائلة او العشيرة      
وأضاف ان عدم وضع صناديق االقتـراع فـي   . أن يسافر أهالي عشيرة عبدات وأم الرمان، على سبيل المثال        

  .القرى غير المعترف بها معناه حرمان هؤالء المواطنين من حقهم في االدالء بأصواتهم
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  14/12/2005 48عرب 
  

  ل للسلطات المحلية  لجنة المالية تقرر صرف ربع مليار شيك .31
 صرف ميزانية مرحلية بمبلغ ربـع مليـار شـيكل           األربعاءقررت لجنة المالية التابعة للكنيست      : ياسر العقبي 

وأشاد رئيس مركز الـسلطات المحليـة فـي          .للسلطات المحلية في البالد وبضمنها السلطات السطات العربية       
 البعد عن حل المشاكل الجذرية التي تعـاني منهـا الـسلطات    إسرائيل بالقرار وأكد أن هذه الميزانية بعيدة كل     

أدعو شارون أن يتدخل فورا لحل المشاكل المستعـصية فـي           : وقال. المحلية عموما والعربية منها خصوصا    
  .السلطات المحلية العربية للحيلولة دون انهيارها كليا

  14/12/2005 48عرب 
  

  انتحار عائلة اسرائيلية  .32
ائيلية، االربعاء، ان ما بدا في وقت سابق كحادث طرق بين قطار وسيارة خاصة، قـرب                قالت الشرطة االسر  

 بات يبدو انه عملية انتحار جماعي الفراد اسرة، بعد العثور على جثتي ولدي              ،القرية التعاونية معجان ميخائيل   
 وحسب التقديرات   .المرأة التي اصيبت في حادث االصطدام، على بعد قرابة نصف كيلومتر من دهس والدتهما             

وابنها )  عاما 82(وحسب الشرطة كانت العائلة، االم       .فقد انتحر ولدي المرأة من خالل االحتكاك بخط للكهرباء        
وابنتها، تعيش داخل سيارة بسبب اوضاعها االقتصادية المزرية التي اضطرتها الى ترك منزلها، ومـع تفـاقم                 

  .ااوضاع العائلة، يبدو انها قررت وضع حد لحياته
  14/12/2005 48عرب 

  
   المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للسلطة التزاممؤتمر لندن جدد  .33

 قال وزير االقتصاد مازن سنقرط ان المجتمع الدولي وممثل اللجنة الرباعيـة جـددوا               :أمجد التميمي ،  رام اهللا 
ية في اجتماع الـدول الـصناعية        التزامهم بتقديم الدعم المالي الذي وعدت به السلطة الوطن          لندن خالل مؤتمر 

مؤتمر تتمثـل فـي قـرار يحـث         الوقال ان أبرز النتائج التي تمخض عنها        . الثماني الكبرى قبل عدة شهور    
الفلسطينيين واالسرائيليين على بذل مزيد من الجهود في قضايا عديدة مع التأكيد على ضرورة انهـاء حالـة                  

  .لسطينية لتمكين االقتصاد الفلسطيني من النهوضاالغالق والحصار المفروضين على األراضي الف
  15/12/2005الحياة الجديدة 

  
  خرافةمحرقة اليهود  :نجاد .34

ان الغربيين اخترعوا خرافة ان اليهود تعرضوا لمجزرة وجعلوا ذلك فوق اهللا والديانات : قال الرئيس االيراني
علون شيئا، لكن اذا انكر خرافة مجزرة اليهود تبدأ واالنبياء مضيفاً اذا شكك احدهم في بالدهم باهللا فانهم ال يف
واضاف الرئيس االيراني، موجها كالمه الى  .ابواق الصهاينة والحكومات التي تعمل لحسابهم بالزعيق

اذا . الغربيين، اذا كان ما تقولونه صحيحا انكم قتلتم واحرقتم ستة ماليين يهودي خالل الحرب العالمية الثانية
اعطوهم قطعة : هذه المجزرة فلماذا يكون على الفلسطينيين دفع ثمنها؟ وقال ان اقتراحنا هو التاليكنتم ارتكبتم 

ارض في اوروبا او الواليات المتحدة او كندا او االسكا ليقيموا اليهود دولتهم مضيفاً كونوا على ثقة بانكم اذا 
  )ا ف ب.(راركمفعلتم ذلك فان الشعب االيراني لن يحتج عليكم بعد االن وسيدعم ق

15/12/2005الغد األردنية   
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  !  الى التوفيق بين االسرائيليين والفلسطينيينيسعىوفد من طائفة السيخ الهندية  .35
وصل إلى اسرائيل، عدد من رؤساء طائفة السيخ الهندية، بهدف التوفيق بين االسرائيليين والفلسطينيين حسب  

وتضم . طق بلسان كتلة السالم االسرئيلية، مردخاي كيدار من النا48ما جاء في بيان وصل الى موقع عرب
المجموعة، أربعة عشر رجل دين، بينهم الزعيم الروحي بهاسيبانج مهندر سينج، حارس معبد الذهب، الذي 

ومن المقرر، أن تقضي المجموعة  .يعتبر المركز األساسي ألبناء الطائفة في مدينة امريتسهار في شمال الهند
األراضي الفلسطينية عشرة أيام، وأعد لها برنامج يومي حافل، ضم لقاءات مع رجال دين في إسرائيل و

ومن اللقاءات التي سيعقدها الوفد، لقاء مع الحاخام الديني اليهودي بكشي دورون،  .مسلمين ومسيحيين ويهود
  .ورئيس فرقة القادرية الصوفية في الناصرة الشيخ عبد السالم مناصرة

14/12/2005 48عرب   
 

   في مقتل مدير باالمم المتحدة في جنينالتحقيقتطور  .36
اطلع المحقق الجنائي في التحقيق في مقتل مدير باالمم المتحدة في االراضي الفلـسطينية علـى يـد القـوات                    

واطلع المحقـق بيتـر ديـن علـى التقريـر           . االسرائيلية، على تقرير سري لدى وزارة الخارجية البريطانية       
 54وكان إيان هوك، البريطاني البالغ مـن العمـر          .  االربعاء واستؤنف التحقيق يوم الخميس    االسرائيلي يوم   

عاما، في مجمع لالمم المتحدة عندما قتل برصاص قناصة إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية في تشرين الثاني                 
طلـب مـن وزارة     وفي حال ارتأى المحقق وجوب اطالع هيئة المحلفين على التقرير فربمـا ي            .  2002عام  

وأبلغت الخارجية البريطانية، التي رفضت طلبا لحضور التحقيق، المحقق دين أنها           .  الخارجية البريطانية نشره  
  وقال دين إنه سيقرأ التقرير .  قدمت له التقرير االسرائيلي حول قتل مسؤول االمم المتحدة بشرط بقائه سريا

  .  الفعل على المحلفينليعرف ما إذا كان يحتوي على أدلة لم تعرض ب
 15/12/2005بي بي سي العربية 

  
 ؟....الخطرةالبدائل  .37

 طالل عوكل 
المهلة المحددة الغالق باب الترشح لالنتخابات التشريعية، جاءت لتؤكد وتعمق حالة القلق التي تسود الـشارع                

معالجة االزمة العامة، التـي     الفلسطيني من ان تتحول االنتخابات الى مصيبة وطنية بدالً من ان تشكل مدخالً ل             
 .تهز كل اركان الوضع الفلسطيني

فلقد ادت الخالفات الحادة داخل حركة فتح، على طريقة اقرار قوائمها االنتخابية ومرشحيها للـدوائر، وعلـى                 
االسماء وترتيبها، الى اندالع اعمال عنف ونجم عنها احتالل او اغالق معظـم المقـار المخصـصة للجنـة                   

 المركزية في قطاع غزة، وفي عدد من مدن الضفة، ادت الى تصاعد الخالفات على نطاق اوسـع،                  االنتخابات
وتبادل االتهامات االمر الذي من شأنه ان يفاقم االزمة وحالة الفوضى، في الحالتين سواء جرت االنتخابات في                 

 .موعدها او تأجلت
السلطة والمجتمع والحركة الوطنية الفلـسطينية،      من الواضح ان صداع الحركة الفلسطينية االكبر، والتي تقود          

يتسبب في صداع لكامل الوضع الفلسطيني، واالصل ان الحركة التي شهدت حراكاً واسعاً خالل الستة عـشر                 
عاماً الماضية النعقاد مؤتمرها العام الحركي، ما كان يمكن لها ان تدخل االنتخابات التشريعية وهي في الحالة                 

 . التشرذم، والتنافر وضعف آليات الديمقراطية والتغير والتجديد بداخلهاالتي هي عليها من
التناقض داخل حركة فتح يتخذ طابعاً عامودياً وأفقياً، بين االجيال الجديدة والحرس القديم، وبين الجديد والجديد                

 الذي اصـاب    ايضاً من جيل القيادات الشابة، الرئيس محمود عباس الذي حرص على ان يتجاوز ازمة الفشل              
االنتخابات التمهيدية عبر المزاوجة بين نتائج ما تم منها، والتعيين وان يقدم قـوائم فـتح للجنـة االنتخابـات                    
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المركزية قبل اللحظة االخيرة من اقفال باب الترشيحات، لم ينجح في الحفاظ على سرية القائمة التـي مـا ان                    
ثارت ردود فعل غاضبة عبرت عن رفضها بطريقـة         جرى تداول بعض االسماء فيها خصوصاً االولى حتى ا        

 .عنفية ظاهرة
المشكلة هنا هي ان االزمة جاءت من داخل حركة فتح والجماعات المسلحة، التي تنتمي اليها، فيما يفترض ان                  

 .تكون الحركة التي تقود السلطة، هي حامية القانون والمحافظة على االمن والساهرة على نجاح االنتخابات
ان ال الرئيس عباس وال اللجنة المركزية للحركة، وال اية جهة قادرة في حدود ما تبقى من وقت، وفـي                   الواقع  

ضوء الواقع القائم، على وضع حلول سحرية لما يجري بما يضمن االحتفاظ بوحدة الحركة وتمثيلها، واجـراء                 
 .االنتخابات في اجواء مناسبة

، وكان من ضمنه الهجوم على المقر المركزي لحركة فتح          التحرك العنيف الذي جرى خصوصاً في قطاع غزة       
في مدينة غزة، قوبل باستنكار وتحذيرات شديدة من فصائل المقاومة، ومنظمات المجتمع المدني، واحدث قلقـاً                

 .في الشارع الفلسطيني
حمـود  م. على ان رد الفعل االهم جاء من حركة حماس التي شككت في دوافع هذا التحرك الذي قال عنـه  د                    

انه لن ينطلي على احد، وان محاولة تأجيل االنتخابات بهذة الصورة بسبب فشل فصيل او اكثر فـي                  " الزهار  
تحقيق توافق داخلي، امر ال يمكن ان يقبل به الشارع الفلسطيني وال تقبل به حماس النه سينعكس على مجمـل    

 .القضية الفلسطينية
ا في حماية مقرات لجنة االنتخابات المركزية، اطلق مـا يمكـن            الزهار الذي طالب السلطة بتحمل مسؤولياته     

اذا لم ترسل السلطة من يقوم بحماية هذه المقرات، فان الشارع الفلسطيني بمـا              "اعتباره تهديداً نوعياً حين قال      
 .فيه حركة حماس سيقوم بحماية هذه المقرات والدفاع عنها

 في ذلك، على اجراء االنتخابات في موعدها المقرر، فـان           واذا كان الرئيس قد اصر طيلة الوقت، وهو صادق        
تنديده باعمال العنف وابداءه االستعداد للموافقة على تأجيلها اذا طلبت منه ذلك لجنة االنتخابات المركزية، قـد                 

 .ادخل الفأر في عب حركة حماس
 التي تتصاعد اكثر، فـان      وبصراحة وانطالقاً من رؤية اشمل للمصلحة الوطنية وليس رضوخاً ألعمال العنف          

انعقاد االنتخابات في موعدها وفي ظل االوضاع الراهنة المعروفة، سيجعل من هذه االنتخابات مدخالً لتفـاقم                
 .واتساع نطاق االزمة

ان االنتخابات اذا وقعت وامكن تجاوز كل ما يمكن ان يعترضها من اعمال العنـف، سـتقدم للعـالم المـشهد         
ئاً، متناقضاً مع النموذج الذي اراده الفلسطينيون النفسهم، ولكنها ايضاً ربما تؤدي الـى              الفلسطيني مزرياً، مسي  

تعطيل االنتخابات، واندالع اعمال عنف اوسع بكثير مما نتوقع، او انها ستثير الكثيـر مـن الـشكوك حـول                    
 .نزاهتها

 والفصائل االخرى، سـتجعلنا     اما في حال جرى تأجيلها فان عوامل التوتر بين السلطة وحركة فتح، والحركات            
امام حالة احتقان داخلي وانقسام وربما تتطور الى اشتباكات على غرار ما وقع سابقاً في غزة، وبالتأكيد فـان                   
تأجيلها سيؤدي الى تصاعد الشكوك بين الفصائل وايضاً سيلحق بالوضـع الفلـسطيني ضـرراً بالغـاً علـى                   

 .الصعيدين االقليمي والدولي
لحالتين كمن يبتلع الموس، فالضرر قادم في كل االحوال ما لم يجر التوافق وطنياً، علـى ضـبط                  اذا نحن في ا   

الوضع الداخلي، االمر الذي يتطلب التضافر وتكامل جهود السلطة مع فصائل العمل الـوطني، ان المواقـف                 
ء انتخابات نزيهة، في اجـواء  المتقابلة ال تفيد احداً، والحكمة تقتضي المبادرة فوراً الى الحوار بما يضمن اجرا       

 .هادئة، تقدم للعالم رسالة حضارية في الديمقراطية وإال فالكارثة قادمة
  15/12/2005األيام الفلسطينية 
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 حالة انحالل سياسي .38
 عزمي بشارة      

ن فإقامته تعبير عن مزاج وموقف سياسيين قائمي      . لم يقع في إسرائيل زلزال سياسي بإقامة حزب شارون الجديد         
اذ وصلت أوساط واسعة من اليمين اإلسرائيلي إلى قناعة مفادها أن إسرائيل            . في اليمين منذ االنتفاضة األولى    

بحاجة إلى قيام كيان فلسطيني، يخلص إسرائيل من عبء ديموغرافي من دون أن تصل إلى قناعة موازية بأن                  
، » حتـى آخـر مـستوطنة     « المستوطنات    أو إزالة  67إقامته تتطلب االنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران         

والحزب الجديد هو تعبير عن هذه القناعة المنسجمة مع مواقف اإلدارة األميركية التـي  . ناهيك عن حق العودة   
وهو تعبير أصفى من ذلك الذي يقدمه ليكود بتـشكالته          . باتت رسمية ومعلنة مع رسالة الضمانات الى شارون       

 .ة المستوطنين مثل موشيه فايغلين األخيرة التي تشمل عناصر من عتا
تشكيل حزب في مثل هذه الحال، عشية انتخابات، وبعد نقاش سنوات وخالفات كشفتها خطة فك االرتباط، هو                 

لكن غير الشرعي هو االستنتاج من ذلك أن شـارون قـد            . أمر شرعي من منظور السياسة الحزبية البرلمانية      
وغير الشرعي هو أدلجـة العجـز       . سالم العادل في السياسة اإلسرائيلية    تغير أو أن هنالك تحوالً نحو الحل وال       

وحسب هذه التقليعـة    . العربي عبر االدعاء بأن هناك تغيراً لدى شارون يمنح العرب فرصة يجب أال يفوتوها             
 أقطابها في اإلعالم، منقسمة   » اجتهادات»فإن العائلة الحاكمة في دولة عربية، كما يبدو من بعض تصريحات و           

آخر » تيار»و» ان يمنحه العرب فرصة   «احدهما يراهن على التغييرات لدى شارون الذي يجب         : »تيارين«بين  
 . يرى أن عمير بيرتس هو تجسيد لألمل

وما هو غير شرعي في ما      . ليكن محور نقاشنا ما هو غير شرعي من منظور نظرية الديموقراطية، فهذا أسلم            
يلية من زاوية الديموقراطية البرلمانية هو ظاهرة االنحالل الحزبي لصالح          يجري في الخارطة السياسية اإلسرائ    

وتتجسد السياسة بمعناها الجديد في فعل كل ما يلزم لكي يحافظ السياسي علـى موقعـه أو                 . شخصنة السياسة 
  .يتقدم، أو يتسلل نحو منصب يمكنه من المشاركة في عملية صنع القرار، أو على األقل من التظاهر بذلك

المقصود إذاً بشخصنة السياسة هي تحول الطموحات الشخصية والنزوات المحسوبة عنـد الـسياسي العـادي                
المتوسط الوصولي المهني المحترف، وهي نقيض الكاريزما والزعامة، إلى بوصلة العمـل الـسياسي وذاتـه                

 .الفاعلة األكثر أهمية والعابرة لألحزاب
جرد راصدين لحركة السياسي، هل يترك حزبه أم ال، ومع من التقـى             يتحول الصحافيون في هذه الحال الى م      

 مؤخراً، وهل يستوعبه الحزب الفالني في قائمته؟ 
تقوم الديموقراطية البرلمانية، من بين مكونات عديدة أخرى، على برامج وأفكار مختلفة متعددة متنافـسة، بـل        

ات وغيرها من أجل الوصول إلى غالبيـة المقاعـد          ومتصارعة أحياناً، تعبر عنها أحزاب تتنافس في االنتخاب       
السياسيون في مثل هذه الحالة هو ممثلو       . البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة والمساهمة في عملية صنع القرار         

وتتعامل البرلمانات، بتفاوت في مـا بينهـا        . األحزاب التي انتخبتهم إلشغال منصب ممثل للحزب في البرلمان        
وليس النائب مجـرد عـضو      . ها كممثلين ألحزاب تتحول إلى كتل برلمانية في ذلك المبنى         بالطبع، مع أعضائ  

برلمان يتصرف على هواه بل هو عضو كتلة، وله مرجعية، وتحدد أوقات مساهماته وكالمـه وحـصته مـن               
وكذلك تحدد البرلمانات من قـدرة نائـب علـى          . االقتراحات وحتى مكان جلوسه بموجب عضويته في الكتلة       

 .نشقاق عن كتلته البرلمانية وإقامة كتلة جديدة بعد انتخابه وتضع لذلك شروطاًاال
ولكن . ولكنها تفترض حرية إرادة بشأن عضويته في الحزب، فهو قد يترك حزبا من األحزاب بتغير في موقفه                

حزب إذا تغير موقف عضو في      . ليس هذا ما يحصل، إذ ال يتم ترك حزب لتغير في موقف، وهذا أمر شرعي              
. فال معنى للحزب من دون قناعة بمواقفه وبرامجه       . بشكل جذري فمن حقه بل من واجبه أن يترك هذا الحزب          

يصح هذا حتى فـي     . ولكن المقعد البرلماني ليس ملك الشخص بل هو ملك الحزب الذي أوكل إليه هذه المهمة              
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صح ذلك بدرجة أكبر في حالة االنتخابات       االنتخابات المناطقية التي يلعب فيها الشخص واسمه دوراً كبيراً، وي         
 .القطرية النسبية حيث التنافس هو بين قوائم تعبر عنها حروف األبجدية وليس بين أسماء مرشحين

إال » الديموقراطية اليهوديـة  «وما يجري في إسرائيل هو انحالل للحياة الحزبية ال يبرره ويخفف وطأته على              
فإما أن هـذه    . تم في إطار نفس القبيلة وفي إطار نفس المسلمات الصهيونية         الشعور بأن االنتقاالت والتنقالت ت    

ليست دولة ديموقراطية برلمانية حزبية بل كيان آخر، وإما أن هنالك أيديولوجية سائدة تـسمح بالحركـة فـي                   
 يسهل ما   وفي الحالتين . وهي حالة نادرة حالياً بين الدول الديموقراطية      . إطارها، وكصمغ الصق تمنع االنهيار    

يجري على من يريدون ان يطرحوا في المستقبل مسألة النظام الرئاسي الذي ال تلعب فيه الحياة الحزبية دوراً                  
وهذه . رئيسياً، وأن يطرحوا االنتخابات المناطقية للبرلمان التي يلعب فيها شخص المرشح للبرلمان دوراً اكبر             

 . ة، أما العرب فهم مقصون تماماً من هذه اللعبةكلها في الحالة االسرائيلية خيارات داخل القبيل
 15/12/2005الحياة 

 
 سياسة اللحظة األخيرة .39

 عبد اهللا عواد 
كان واضحاً ومنذ البداية، أن حركة فتح وعبر لجنتها المركزية، لن تغامر بنـشر القـوائم التـي سـتخوض                    

 منذ فترة ماضية للهروب نحو األمام من        االنتخابات التشريعية إال في اللحظة االخيرة في محاولة وهي مستمرة         
مواجهة المأزق الذي تعيشه الحركة، وهي ليست المرة االولى، وإن كان االحتمال أنها ستكون االخيرة، وفقـاً                 

 .لمقدمات كثيرة
 -وإن كان هناك من يعتقد بذلك، لسبب بـسيط، أنهـا        " الحكيمة"ان سياسة الهروب نحو األمام ليست بالسياسة        

 . ألزمة بنيوية، أزمة فكرية، أزمة صراع أجيال طبيعي، أزمة تباين فكري اجتماعي-تمر ترحيل مس
وسط هذه األزمة يحاول أعضاء في المجلس الثوري، قيادة التغيير، ولكن دلت التجربة الطويلة الماضية علـى                 

ار أعـضاء فـي     محاوالت التغيير، أن القرارات التي يتخذها المجلس الثوري تظل مجرد قرارات أمام إصـر             
 .اللجنة المركزية وفي المجلس، وحتى خارج المجلس على عدم التغيير

هذا قانون ال يمكن إلغاؤه، فاإلنسان بطبعه ال يعيش دون تغيير، في مسيرة             . ان الثبات في الحياة معناه االنتحار     
 !لحياة؟محكومة بالتتابع جيالً بعد آخر، وال يمكن ايقافها، فهل يدرك قادة في فتح قانون ا

مأساة فتح اإليجابية أنها حركة منفتحة، حتى الجنون، غير قابلة لإلنغالق على نفسها، واالدعاء بعدم معرفة ان                 
التي تعيش االزدواجيـة بـين      ) السرية الداخلية (كل شيء يتغير، ولذلك بالضبط هي حركة غير محكومة بـ           

استيعاب كل ما يحدث فـي داخلهـا مـن مشاكـسات     مأساة فتح اإليجابية أنها قادرة على       . العلن وبين السري  
 .وانتقادات وتمردات وحتى جنون

ان هذه المأساة غير موجودة في الفصائل االخرى المحكومة بأيديولوجيات صارمة، ال تقبل القـسمة اال علـى                  
 فـي   رأي واحد، وفقط من ال يعجبه هذا الواقع ينسحب صامتاً ويعيش صامتاً، فهو ال يجرؤ على الحـديث اال                  

 .دوائر ضيقة
حتى اللحظة ما قبل االخيرة، غير واضحة القائمة التي ستظهر غداً صباحاً، ولكن مهما كانت القائمة، فإن قيادة                  
فتح نفسها عاشت ازمة حقيقية على مدار االسابيع القليلة الماضية، فهل ادركت ان االستمرار في النهج الحالي                 

والمستمرة حتى اآلن لم يعد يصلح، فإسقاط القرارات من         ) السابقة(نية  هو استمرار في طريق الخطايا، فعهد الب      
 !؟..فوق لن تصل لألرض اال شظايا

ان فتح تعيش، وهي تنظر نحو األمام، نحو حتمية التغيير الداخلي، وبذلك هي السباقة على قيادات فيها، وعلى                  
وتصر على االحتفاظ به، حتـى يكـون مـا          " بنشر الغسيل الوسخ  "الفصائل الفلسطينية االخرى، التي ال تؤمن       

يكون، وما يحدث في فتح يقول ان االنتقال من حالة جامدة، الى حالة متحركة ديمقراطية، ال يكون انتقاالً سهالً                   
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كما يعتقد البعض، ألنها عملية والدة قيصرية بكل ما يعني المصطلح والدة شـاقة، وحتـى تكـون الـوالدة،                    
الداخليـة، وبـذلك    " الديمقراطية"يكتشف الناس ان فتح هي السباقة في مضمار         ستكتشف الفصائل االخرى، وس   

 .ستدخل الفصائل االخرى في مأزق بين أن تظل كما هي وتخسر او تلتحق بفتح الديمقراطية
تدرك النخبة المثقفة في فتح انه ال يوجد تغيير بال ثمن ولكن االشكالية عند قيـادات غيـر قـادرة اوالً علـى                      

التغيير وثانياً على تقليل الثمن قدر اإلمكان في هذه اللحظة االنتخابية غير الـسهلة، والتـي ستـشهد                  استيعاب  
 .تحالفات كثيرة، وتبدالت وحرد وزعل وما شابه ذلك

ليس سهالً على قيادات فتح اختيار او تعيين مرشحي فتح سواء للدوائر او للقائمة، وخاصة في اللحظة االخيرة،                 
ظة االخيرة، في حسابات بالتأكيد خاطئة، ألن سياسة الفرض ليس شرطاً أن تنجح كما تعتقد               وضمن سياسة اللح  

 .قيادات في فتح
ان نهج فتح عبر السنوات الطويلة الماضية ارتكب من الخطايا الذي جعل هناك قيادة وهناك               : المالحظة االولى 

الوسـطى، وحـدث الفـراغ      " القيـادة "حاربة  قاعدة وما بينها فراغ، بعد ان لجأت وعن غباء هذه القيادة الى م            
 .والضياع بين قيادة وبين قاعدة عريضة

مثل االنتخابـات، وبـذلك حـدث       ) الحاجة(ان قيادة فتح ال تعنيها القاعدة في شيء اال عند           : المالحظة الثانية 
 .االنقطاع بين القمة والقاعدة وهذا ما قالته االنتخابات التمهيدية في فتح وبصورة صارخة

هناك شعور قوي عند القاعدة بأن القيادة الممثلة باللجنة المركزية، غير جادة في االصـالح               : لمالحظة الثالثة ا
 .والتغيير واستخدمت المجلس الثوري كوسيلة امتصاص لالحتقان الذي تعيشه فتح وليس اكثر

 وهي المـسؤولة عـن      ان غياب المؤسساتية في فتح كان وراء ظهور ظاهرة الشخصانية،         : المالحظة الرابعة 
 .الفلتان الذي يعبر عنه بظاهرة السالح التي عطلت االنتخابات التمهيدية في فتح

ألن غياب الفكر   " الزعرنة العسكرية "هي التي افرزت منطق     " الحالية"ان سيادة منطق القوة     : المالحظة الخامسة 
 .تح من الطبيعي أن تقود الى كل ذلكوالتواصل والحوار والمؤسسات وسياسة التغييب التي انتهجتها قيادة ف

أعتقد ان فتح ستتجاوز أزمتها التشريعية الراهنة، ولكن نحو ازمة جديدة، لن يكون عنـدها               : المالحظة االخيرة 
سوى التغيير بعيداً عن لعبة المؤتمر الحركي، والتأجيل ودستة القرارات التي اصدرها المجلس الثوري، وظلت               

 .مجرد قرارات
 15/12/2005لسطينية األيام الف

 
  !مناورات كبيرة اللحاق الهزيمة ب فتح .40

 بديع ابو عيده: ميكيلي جورجو ترجمة
التي من المقرر اجراؤها يوم     , يستمر التسجيل في القوائم التي ستمثل جزءا من االنتخابات البرلمانية الفلسطينية          

من اسـتكمال االنتخابـات   , حزب االغلبية, حهذا في الوقت الذي لم تنته فيه حركة فت.  كانون الثاني المقبل  25
امـا مـن    ; هذا من ناحية  . المدموغة باعمال عنف وقعت بمختلف المناطق     , الخاصة بها , «الالذعة»التمهيدية  

المنـافس  , الذي يعتبر من بين الشخصيات االكثـر تقـديرا        , فان الدكتور مصطفى البرغوثي   , الناحية االخرى 
كان قد عرض في مدينة     ,  كانون الثاني الماضي   9بات الرئاسية التي جرت يوم      الرئيسي البو مازن في االنتخا    

ويتعلق االمـر   . «فلسطين المستقلة »الذين سيشكلون الى جانبه قائمة      ,  ممثال للمجتمع المدني   25رام اهللا اسماء    
غربيـة وقطـاع    ولكنها تتمتع بما يكفي من التقدير واالحترام داخل الضفة ال         , باسماء غير معروفة في الخارج    

من الحصول على قبول كثيـر لـدى تلـك الفئـة مـن              , تبعا لما يقوله البرغوثي   , وهم الذين سيتمكنون  . غزة
ويؤمنون بحتمية قيام دولـة فلـسطينية       . او حماس االسالمية  , الفلسطينيين الذي ال ينتمون الي من حركة فتح       

يخص القدرة على اصطياد شريحة هامـة مـن         واعرب الطبيب عن اليقين فما      . وديمقراطية, علمانية, مستقلة
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هـو  , وذلك عائد كذلك للدعم الذي نلقاه من احد اباء الديمقراطية الفلـسطينية           , بالرغم من كونها اقلية   , الناخبين
 .الدكتور حيدر عبدالشافي

تقيل سـالم   وقت ان اعلن وزير المالية المس     , فان االمور كانت قد تعقدت فجأة بالنسبة للبرغوثي       , ولقول الحقيقة 
عن النية في تقديم قائمـة تـضم شخـصيات مـن            ) احد المستقلين وكمسؤول سابق في البنك الدولي      »فياض  

وعبـدالقادر  , االقتصادي خالد عبدالشافي  , اياد السراج , مثل حنان عشراوي  , الناشطين في مجال حقوق االنسان    
ة كانت قد اعربت عن الرغبة فـي التقـدم          ان هذه التشكيل  , ومن الجدير بالذكر  . ابن فيصل الحسيني  , الحسيني

التصريح الذي ادلت به حنـان      , وجاء ضمن هذا السياق   . حركة فتح -يشكل بديال لهيمنة حماس   , «بقطب ثالث »
حيث قالت ان انتهاج سياسة القطبين لن يكون ذا نفع بالنسبة لديمقراطية فـي           , عشراوي الذاعة صوت فلسطين   

وتحقيـق االصـالحات    , وسيسهم في تطوير مؤسساتنا   , سلط فتح وحماس  وسيتصدى حزبنا لت  . طريقها للتحرك 
التـي  , ال يتردد في تحدي التشكيالت اليسارية الفلسطينية      , كما ان حزب سالم فياض وحنان عشراوي      . الداخلية

نظرا لعجزها عن طرح برامج بديلة تكون موضع ثقـة          , كانت وما زالت تحظى برصيد محدود لدى المجتمع       
 .ع تلك التي تطرحها حركة فتح والتنظيمات االسالميةبالمقارنة م

الـشيوعيون  (وحـزب الـشعب     , فـدا , الجبهة الديمقراطيـة  : كانت هناك ثالثة تنظيمات هي    , وفي اثناء ذلك  
, بحيث تعمل اخيرا على تحقيق خطـوة الـى االمـام          , قد اعلنت عن النية في التقدم بقائمة موحدة       , )السابقون

واهم االسماء الواردة في هذه التشكيلة هو اسم        . كونية التي شهدتها االعوام الثالثة االخيرة     بالمقارنة مع حالة الس   
الذي كان قد انتابه القلق فيمـا يخـص         , القائد التاريخي في منظمة التحرير الفلسطينية     , )ابو قيس (صالح رأفت   

هذا في حـين ان الجبهـة       ). ية السكان الذين يمثلون غالب  (عملية التجديد التي يقودها الفلسطينيون االكثر شبابا        
حيث وضعت في رأس القائمة امينها العـام        , الشعبية لتحرير فلسطين كانت قد قررت خوض االنتخابات وحيدة        

فـان الفوضـى    , اما بالنسبة للبيت الفتحاوي   , القابع داخل سجن السلطة الوطنية في مدينة اريحا       , احمد سعدات 
 .سائدة فيه بشكل مطلق

وتدور . يال الفتحاوية الجديدة قد اكتسحت نتائج االنتخابات التمهيدية التي اجريت في الضفة الغربية            وكانت االج 
لهدف تمرير الكثير من    , االن اشاعات تتحدث عن استعداد ابو مازن للعمل على تغيير نتائج االنتخابات الداخلية            

وذلك بقصد ان يـصبحوا مـن       ; تبعادهماولئك المسؤولين من الحرس القديم الذين جرى اس       , اسماء المرشحين 
ضمن قائمة المئة واثنين وثالثين مرشحا لالنتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من شهر               

حليف رجـاالت وزيـر الـشؤون       , اما في قطاع غزة فقد كان الفوز في كل مكان تقريبا          . كانون الثاني المقبل  
مـشيرين  , ويتحدث الكثيرون بـصوت مـنخفض     . بق على مدينة رفح كذلك    وهو ما ينط  ; المدنية محمد دحالن  
التي اشـارت   , متهمين اياه بدفع المؤيدين له من حركة فتح الى مهاجمة مراكز االقتراع           , باصابعهم الى دحالن  

حيث اقدم مجهولون علـى   , ولم يقف هؤالء االخيرون مكتوفي االيادي     . الدالئل فيها الى فوز مرشحي خصومه     
وهو الحليف الرئيسي لدحالن فـي      . وذلك بهدف التخويف  , يران اسلحتهم قبل عدة ايام ضد رأفت سعداهللا       فتح ن 

اثناء اشتباك مسلح جرى مع عمالء مـن جهـاز          , وقد قتل بعد ذلك بقليل احد رجال الشرطة       . مدينة خانيونس   
 .االمن الوقائي

التي تـسببت فـي     ,  عائلتي كفارنه والمصري   هي اعمال عنف تضاف الى العمليات الثأرية الدائرة رحاها بين         
اجواء فـاترة تعمـل     . الواقعة الى الشمال من غزة البلد     ,  قتلى في مدينة بيت الهيا     5االسبوع الماضي بسقوط    

خالية من اسماء زعمائها    , التي ستتقدم بقائمة تضم اسماء جديدة     , لصالح الحملة االنتخابية التي تخوضها حماس     
قد اعلن مؤخرا عـن جاهزيـة   , سامي ابو زهدي, لناطق الرسمي باسم الحركة االسالمية    وكان ا . االكثر شهرة 

 .وذلك فور االنتهاء من انتخابات شهر كانون الثاني المقبل. حماس القامة تحالفات برلمانية مع احزاب اخرى
 عن المانيفيستو االيطالية

  15/12/2005العرب اليوم 



 

 19

  
  
  
  
  
  
 

  اتيركاريك .41
 

  
  15/12/2005الحياة الجديدة 

  


