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  طينية تتلبد باحتماالت التأجيلسماء االنتخابات الفلس .1
المؤشرات التـي تتحـدث عـن تأجيـل      أن :غزة من 20/12/2005 الخليج اإلماراتية    في طاهر النونو كتب  

االنتخابات التشريعية تزايدت بشكل واضح وملموس خالل الساعات الماضية بشكل يشبه كثيـرا التحـضيرات               
وعادت المبررات من جديد الى سطح       .في المرة السابقة   هاالتي سبق ان مهدت العالن محمود عباس عن تأجيل        

، غير ان الغريب هـذه      ئهاالتصريحات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في محاولة لخلق رأي عام ضد إجرا           
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 وكـذلك  , في موعدها المقرر هاالمرة ان هذه التصريحات تتزامن مع حملة اسرائيلية ميدانية وسياسية لمنع عقد           
وبقدر ما يعكس الموقف األوروبي واألمريكي تناقضاً مع ما نقله ابو مازن عقب              .ذات الهدف تحريض دولي ب  

 الى الواليات المتحدة، اال انه يجسد قلقا حقيقيا بعد النتائج القوية التي حققتها الحركة                األخيرة عودته من زيارته  
 في االنتخابات التشريعية ما قد يعطيها اكثر        في االنتخابات البلدية بمراحلها المختلفة وإمكانية تكرار ذات الشيء        

من مجرد شرعية دستورية تسعى اليها بحيث يمكنها من السيطرة على القرار الفلسطيني، والذي بدأ منذ اوسلو                 
تأجيـل غيـر ان     الولكن رغم تزايد المؤشرات حول الرغبة فـي          .نهجا سياسيا للحل قد ال يصبح ممكنا الحقا       

وهو االحتالل ال يمكن ان يقنع الشارع الفلسطيني، الن االحتالل ليس وليد اللحظة ولـم               المبرر المطروح حاليا    
يكتشفه الناس حديثا، ولكن من الممكن ان نسمع خالل االيام المقبلة مزيدا من التركيز حـول قـضية القـدس                    

وربما تريح الحكومة    .جيل وتعنت اسرائيلي في هذه القضية قد يقود فعليا الى التأ          ,هاوكيفية اجراء االنتخابات في   
االسرائيلية الجميع بمزيد من التصعيد الميداني يجعل اجراء االنتخابات امرا مستحيال غير ان هـذا االحتمـال                 

وهو ما ستفكر مليا فيه حتى ال يغير صورتها النمطيـة فـي             , ئهايعني تحميل اسرائيل بشكل مباشر منع اجرا      
سبب أو ذاك فإن هذه التصريحات والتلميحـات أو التوجـه لتأجيـل             وبغض النظر عن هذا ال     .العقلية الغربية 

االنتخابات قد تكون بوابة خطيرة لصراع فلسطيني داخلي حيث سيضطر احد االطراف الى عملية الحسم على                
  .االرض سواء داخل فتح أو بين فتح وحماس

 ان  ,لم من مصادر مطلعـة    ع أنه   : وليد عوض من رام اهللا      عن مراسلها  20/12/2005 القدس العربي    ونشرت
 . االراضي الفلسطينية يوم غد لبحث اخـر التطـورات علـي الـساحة الفلـسطينية               ىعمر سليمان سيتوجه ال   

وقالت  . القاهرة، والتهديدات االمريكية واالوروبية    ىلرجوب ال لخاطفة  الزيارة  ال تأتي بعد    تهوأوضحت ان زيار  
 مـصر   نـه لجـأ إال    أ التي تعصف بفتح و    ىات بسبب الفوض  مصادر فلسطينية ان عباس معني بتأجيل االنتخاب      

  . ذلكى، وانه ال يريد أن يؤجلها بقرار منه من دون أن توافق حماس علهالتكون وسيطا يقنع حماس بتأجيل
امس انسحابه  , الطيب عبد الرحيم اعلن   إلى أن   : غزة من   20/12/2005 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس وأشار  

تح محذرا من النتائج والعواقب البالغة الخطورة الكامنة باجراء انتخابات عامة في ظـل              من القائمة الرسمية لف   
  .تعمل على ادامته عوض ان تكون شرط جالئه وانتهائهس ألنها  ,االحتالل
ال أنـه   حاتم عبد القادر    قول  :  نقال عن وكاالت   غزة من   20/12/2005 الغد األردنية     مراسل حامد جاد وذكر  

 ,واضـاف  . إلجراء االنتخابات في موعدها بسبب التدخالت االسرائيلية واالقليمية والدولية         رى بوادر مشجعة  ي
موضحا ان عدم موافقـة اسـرائيل علـى اجـراء           . تأجيل مطروحا على اكثر من صعيد     اللذلك يبقى سيناريو    

ـ    إال أن    .االقتراع في القدس الشرقية قد يكون السبب األقوى لتعطيل اجرائها          وق فـي جامعـة     عميد كلية الحق
 االنصياع للتهديدات االميركية واالوروبية، ألن من شأن ذلك ان          عباس سيكون من الصعب على      ,بيرزيت قال 

من جهة اخرى، اوضح ان خوض فتح االنتخابات بقـائمتين سـيكون             و .يفقده شرعيته امام الناخب الفلسطيني    
  .ل االنتخابات او تعطيلهامدمرا ويمكن ان يضرب فتح داخليا ومن دون شك سيؤدي اما لتأجي

م الداخلية الفلسطينية أمس، إسـرائيل      ااته: غزة من   فتحي صباح  عن مراسلها    20/12/2005 الحياة   وأوردت
وحـذرت مـن أن هـذا    . بالسعي من خالل التصعيد العسكري الى الحؤول دون تنظيم االنتخابات التـشريعية        

، معتبرة إياه مقدمة وتهيئة لشن عدوان أكثـر بربريـة           التصعيد يهدف الى استدراج ردود فعل مغامرة لفصائل       
وهمجية تسعى المؤسستان العسكرية والسياسية الى تنفيذه لخلط األوراق على الـساحة الفلـسطينية، وإظهـار                

 رفضها إرجـاء تنظـيم      تجدد فقد استبقت االحداث و    حماس أما .السلطة عاجزة وضعيفة أمام المجتمع الدولي     
 سيعزز الشراكة السياسية ويضخ دمـاء جديـدة فـي           هاغير محدود، واعتبرت أن تنظيم    االنتخابات الى أجل    

 ليس في مصلحة الشعب الفلـسطيني بـل         ئهااعتبر سعيد صيام أن إرجا     حيث   .مؤسسة صنع القرار الفلسطيني   
  .يعمق األزمة الداخلية، ويصب في مصلحة العدو
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قوى وشخصيات وطنية   أن   :رام اهللا  من   ائل موسى  ن  نقال عن مراسلها   20/12/2005 الحياة الجديدة    وأوردت
عبرت امس عن قلق بالغ ازاء احتمال تأجيل االنتخابات لدواع تتعلق بحل تحديات داخلية او لمجابهة ضـغوط                  

 بل يقود الساحة الى مـأزق ينـذر         ,واكدت ان التأجيل أيا كانت مبرراته فلن يكون مخرجا         .خارجية متصاعدة 
ورأت ان الرد على التحديات يتطلب التوجـه دون          .ة والعالقة بين القوى وفي داخلها     بعواقب وخيمة تهدد الثق   

  .ابطاء نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الموعد المحدد
  

  زعامة الليكود في  شاروننتنياهو يخلف .2
ت اعلن مدير حزب الليكود فوز نتنياهو بزعامة الحزب امس خالل انتخابا: 20/12/2005السفير نشرت 

اوال يجب ان . وقال نتنياهو بعد اعالن فوزه انها بداية عودة الليكود الي السلطة. تمهيدية على رئاسة الليكود
 وضعت لقد هنأت نتنياهو على فوزه و:قال شالومفي حين . يستعيد الليكود نفسه وان يستعيد الحقا قيادة البالد

ا ف ب، أب، . ( في االنتخابات المقبلةنفسي تحت تصرف الحزب الذي ساعمل كل ما بوسعي كي يفوز
 )رويترز، يو بي آي

جـاء فـي    : القدسمن  الوكاالت  وعبدالقادر فارس    نقالً عن مراسلها في غزة     20/12/2005عكاظ  وأضافت  
ان  بثت نتائجه االذاعة والتلفزيـون العـامين      , استطالع للرأي اجري عند خروج الناخبين من مكاتب االقتراع        

وشـمل  . لكـاتس % 6لفيغلـين و  % 15لـشالوم و  % 32من االصوات في مقابل     % 47 نتانياهو حصل على  
  %. 4 ناخبا في الحزب مع هامش خطأ قدره 658االستطالع عينية تمثيلية من 

مـن ذوي حـق     % 35 حـوالي     أن الناصـرة  في 20/12/2005الغد األردنية    مراسل   برهوم جرايسي وذكر  
ا ف  . (ت مما يؤكد حالة االنهيار التي سببها شارون للحـزب          في التصوي  وااالقتراع من اعضاء الحزب شارك    

  ) ب
استطالعات الرأي التي نشرتها الصحف االسرائيلية صباح اليوم تشير         أن   20/12/2005 48عربوذكر موقع   

الى ان انتخاب نتنياهو لم يكن سيساعد على انقاذ الليكود من محنته فيما لو جرت االنتخابات اليوم، حيث تبـين    
 39 للعمل، و  21 مقعدا، مقابل    13سيراوح المكان الثالث في الخارطة السياسية االسرائيلية وسيحصل على           هان

ـ  .لكديما ، %44.4من اصوات الناخبين في الليكود ان نتنياهو حصل علـى  % 98ويستدل من النتائج النهائية ل
ك سيسهل المنافسة بين بيـرتس      وعبر حزب العمل عن ارتياحه النتخاب نتنياهو كون ذل         .لشالوم% 33مقابل  
وفـي   !وقال بيرتس ان انتخاب نتنياهو يثبت ان العمل هو الوحيد الذي يقترح بديال اجتماعيا حقيقيا              . ونتنياهو

ومن المتوقـع ان يـأمر      . كديما اعتبروا فوز نتنياهو مؤشرا جديدا على سيطرة المتطرفين على قيادة الحزب           
 مفاجئة حين   هن الحكومة، اال ان رئيس كتلة كديما يعتقد انه ستكون بانتظار          نتنياهو وزراء الليكود باالنسحاب م    

مع ذلك اعتبر ان شارون لـن       . يستمع الى لفنات وشالوم وغيرهم من وزراء الليكود الذين يتمسكون بمقاعدهم          
  .يتأثر اذا انسحب وزراء الليكود وانه سيواصل قيادة دولة اسرائيل بدون الليكود

  
   للحكم  ة شارون عن اهليتساءلتونفاسها اسرائيل حبست أ .3

ر صحافي ان شارون يبـدو      ذكر مدير عام مستشفى هداسا، في مؤتم      : 20/12/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
وذكر اخصائي األعـصاب فـي المستـشفى، أن          .، وقد نسمح له بالخروج من المستشفى الثالثاء       بصحة جيدة 

 لقد انتشرت جميع اشـكال الـشائعات حـول          :وصرح. ستشفىشارون سيتمكن من العمل فور خروجه من الم       
صحة شارون ولكنني استطيع ان اقول لكم انه لم يفقد الوعي في اي مرحلة ولم يواجه أية مشكالت في قدراته                    

وقلل البروفيسور نيفيرستاك من أي تلميح    .واضاف ان شارون عانى من مشكلة مؤقتة معينة في النطق         . العقلية
 ال يعاني من اية مشكالت صحية خطيرة فيما عدا الجلطة التـي تـم               هوأضاف ان . حالة خطرة بأن شارون في    
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 اطلعنا على النشرات الصحية ونتمنى لرئيس الوزراء        :وفي واشنطن قال المتحدث باسم البيت األبيض       .عالجها
  )وكاالت. (الشفاء التام والعاجل

 عقد االثنين عددا من االجتماعات      هنأاسم شارون    قال الناطق ب   :القدس  من 19/12/2005 سي ان ان     وأضافت
  .االعتيادية في غرفته بالمستشفى، وتشاور مع عدد من المستشارين العسكريين والسياسيين

الحلبة الحزبية االسرائيلية تشهد اهتزازات جدية فـي        أن  تل أبيب    من 20/12/2005الشرق األوسط   وذكرت  
 يتوقعون أن يـؤدي     ه، فإن خصوم  ألطباء له بمغادرة المستشفى   ماح ا فعلى الرغم من س   .  شارون مرضأعقاب  

وأعاد ذلك األمـل الـى      . مرضه الى انخفاض شعبيته وعودة كميات كبيرة من األصوات الى القواعد األصلية           
. وبدا أكثر المستفيدين من هذا األمل نتنيـاهو       . الليكود باسترجاع قوة جدية لصالحه من المصوتين الذين تركوه        

توجه الى شيمعون بيريس، داعيا إيـاه الـى         بيرتس  لعمل أبدى تفاؤال من عودة مصوتين اليه، بل ان          كما ان ا  
عاد ليحذر الجمهور من وضـع ثقتـه بحـزب           ولوحظ ان زعيم شنوي   .  والعودة الى بيته الطبيعي    كديماترك  
مس وقرروا العمـل     هذه األخطار فسارعوا الى عقد اجتماع طارئ لهم صباح أ          ,كديماوقد أدرك قادة    . شارون

كما قرروا االسراع في نشر برنامج سياسي       . ات المركزية في الحزب الى الشارع     على ابراز عدد من الشخصي    
  . تفصيلي يميز هذا الحزب عن غيره من األحزاب

 أنه سيعود اليوم الى هقال إنه تحدث مع شارون هاتفياً وأبلغ شمعون بيريز أن 20/12/2005السفير وجاء في 
وقال . وسعى شارون وكديما الى تبديد المخاوف حول صحته والتأثير المحتمل لذلك على االنتخابات. لالعم

 الذين :وقال أولمرت. ، هناك اناس مهتمون بالفعل بإيجاد بديل، ربما كان ذلك سابق ألوانه أنا بخير:شارون
تبروا أن هذه الوعكة الصحية قد غير ان المحللين اإلسرائيليين اع. سيصوتون لشارون سيحصلون على شارون

 في يديعوت أحرونوت أن وجود كديما يعتمد على عوكتب بارنيا.  في الفوز في االنتخاباتكديماتدمر فرص 
ورأى الوف ِبن، انه . من المعقول االفتراض بأن الجلطة أضرت بحزبه على المستوى االنتخابي. رجل واحد

ع لها فإن وضعه الصحي سيوضع منذ اآلن على جدول االعمال مهما تكن نتائج الفحوص الطبية التي خض
أضاف ان رئيس الوزراء االكبر سناً الذي شغل هذا المنصب في . العام وسيحتل مكاناً في المعركة االنتخابية

. إسرائيل، يطلب اآلن أن يتم انتخابه ألربع سنوات اخرى فيما ينافسه مرشحون أصغر سناً منه بكثير
هور بكل تأكيد اذا ما كان شارون سيحافظ على قدرته على العمل بعد دخوله المفاجئ الى وسيتساءل الجم

  )ا ف ب، أب، رويترز، يو بي آي. (المستشفى
انشغال إسرائيل بالوضـع الـصحي       أن   20/12/2005الحياة   أوردت   الناصرة اسعد تلحمي  وعن مراسلها في    

  .ليكوداللشارون حجب الضوء عن انتخابات زعامة 
نتانياهو وقع في زلة لسان خالل تصريح تلفزيوني قال فيه أنه قدم تعازيـه               أن   20/12/2005البيان  رت  وذك

 ،ما فيهم رئيس الوزراء الذي سبق ووجهت إليه تعازي        ب صليت لصالح كل مواطني اسرائيل       :إلى شارون وقال  
 .  عاجلقبل أن يتنبه إلى هفوته ويقول وجهت إليه بطبيعة الحال تمنياتي بالشفاء ال

سـارع    اولمرت ، أن  خاص ،كتب خليل العسلي   19/12/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي  وفي مركز   
الى التأكيد أن االقتصاد االسرائيلي قوي ويستطيع امتصاص أية هزة قد يتعرض لها بسبب االوضـاع التـي                  

ثنين، وادت الـى انخفـاض فـي        وأضاف أن حالة التوتر التي سادت سوق االوراق المالية اال         . تسود إسرائيل 
 الصحية لم تكن كبيرة، وذلك بـسبب ثقـة           شارون بسبب وعكة  اسعار األسهم وكذلك في سعر صرف الشيكل      

  .  لم ينصح اي شخص بشراء االسهم هذه االيامهولكن .المستثمرين باالقتصاد االسرائيلي
ولم يتحدث مطوال للصحفيين     .اءمستشفى ظهر الثالث  الشارون غادر   أن   20/12/2005 48عرب  أورد موقع   و

  .  لكنه شكر االطباء وقال انه قضى يومين في المستشفى وحصل على قسط من الراحة
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  استكمال ملف االنتخابات المحلية تلتزم السلطة  .4
أكد وزير الحكم المحلي، التزام السلطة باستكمال ملف االنتخابـات المحليـة، عبـر              :  سائد أبو فرحة   -البيرة  

 أي في نهاية نيسان المقبل، أو بداية أيار، مشيراً إلى           ,جولة الخامسة عقب االنتخابات التشريعية المقبلة     إجراء ال 
  .أن إجراء االنتخابات استراتيجية لدى السلطة، وليس نهجا تكتيكيا

  20/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  عناصر من فتح تلوح بمقاطعة االنتخابات التشريعية .5
د عناصـر مـن فـتح بمقاطعـة         يهد إلى ت  :غزة من   20/12/2005الخليج اإلماراتية   ل   مراس رائد محمد لفت  

هدد متحدث باسم الحركـة فـي رفـح،          حيث   .االنتخابات إذا أصرت الحركة على خوض االنتخابات بقائمتين       
 وحمل اللجنة المركزية والمجلس الثوري ومرشحي القـائمتين المـسؤولية         . مهما كانت النتائج   مقاطعةالأمس، ب 

  .التاريخية للنتائج المترتبة على ذلك، مطالبا باالتفاق على قائمة واحدة
رئيس منظمـة الـشبيبة      إلى ما قاله     :غزةمن   20/12/2005 الوطن القطرية     مراسل أنس عبد الرحمن  ونوه  

 القيادة  ان الشبيبة تفكر بجدية في اتخاذ قرار يتعلق بالمشاركة في االنتخابات بعد تجاهل            من  الفتحاوية، في غزة    
  .الكوادر الشابة في قائمتها االنتخابية رغم حصولها نسبة تأييد عالية

  
  حماس تنفي قرار المشاركة في الحكومة الفلسطينية .6

صيام نفى أن تكون الحركـة   إلى أن سعيد :غزةمن  20/12/2005 الخليج اإلماراتية  مراسل رائد محمد أشار  
لمقبلة، موضحا أن قرارا مثل ذلك مرهـون بنتـائج االنتخابـات            قد قررت المشاركة في الحكومة الفلسطينية ا      

  . على إجراء االنتخابات في ظل أجواء هادئة ومناسبةالحركةالتشريعية مؤكدا في ذات السياق حرص 
 حماس ستكون حيث تكون مـصلحة شـعبنا          تأكيد صيام أن   :غزة من   20/12/2005 الشرق األوسط    وذكرت

مة، وقد نكون في بعض الوزارات، وقد نكون في بعـض األجهـزة وتحديـداً               الفلسطيني، فقد نكون في الحكو    
الشرطة واألمن الوطني، هذا مجرد موقف مبدئي، لكن الحركة لم تحدد موقفها وسـتعلن عنـه فـي الوقـت                    

  .المناسب
د صيام أن الحركة تتحدث عن      يأكت: غزة من    وائل بنات   عن مراسلها  20/12/2005 الوطن السعودية    ونشرت
المقاومة هي خيار حماس، وهي لن تسلم سـالحها، ولـن تفكـك             : وأضاف .ح األجهزة األمنية والسلطة   إصال

جهازها العسكري، وأن الحركة مازالت في حالة تحرر، والحديث بأن نكون جزءاً من الشرطة الفلـسطينية أو                 
  .األمن الوطني ال يفهم منه أننا ننوي دمج جهازنا العسكري فيها

ن حماس اعدت وثيقة تضم سبعة      من أ  , مصادر مطلعة  هكشفت إلى ما    :20/12/2005فلسطينية  المنار ال ولفتت  
  .بنود، ستقوم بطرحها على فتح لتشكيل حكومة ائتالف بعد اجراء االنتخابات التشريعية

  
  االوروبية ترفض التهديدات حماس .7

 مشعل، إن موقف ل خالدوق: 48عرب  وا ف ب، ا ب، رويترز نقال عن 20/12/2005 السفير نشرت
سوالنا يسيء إلى أصحابه وإلى الموقف األوروبي أكثر مما يسيء إلى حماس، ويعكس ازدواجية المعايير 
والتالعب في التعامل مع قيم الديموقراطية والحرية، مضيفا طالما أن الناس ارتضت الديموقراطية، فعليها أن 

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ال . من حقه أن يختارتحترم نتائجها وأال تصادر حق الشعب الفلسطيني الذي 
يقبل مثل هذا التدخل السافر في شؤونه الداخلية وال يبالي بمثل هذه الضغوط، وطالب السلطة بعدم االستجابة 

  . لمثل هذه التدخالت السافرة
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هنـاك أرضـا    ان سوالنا يتجاهل أن     ,  الزهار ول محمود  ق :غزة والوكاالت  من   20/12/2005 البيان   وذكرت
، وشردت وقتلت وهدمت بيوت أبناء هذه األرض ويتجاهل كذلك حق الناس فـي              48احتلتها إسرائيل منذ عام     

 أو مع الواليات المتحدة لم تسفر عن        ينوأضاف أن العالقات الجيدة مع األوروبي     . المقاومة والدفاع عن أنفسهم   
وقت الذي لم تعط الشعب الفلسطيني أيـا مـن          شيء سوى الضغط على السلطة لالعتراف بدولة إسرائيل في ال         

لسنا ملزمين بطاعة أميركا ضد مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى التناقض الواضـح فـي               : وتابع. حقوقه
  . الدول التي تدعي احترام قرارات شعوب العالم

وقف سـوالنا    م اعتبرأن سعيد صيام    : غزة من   فتحي صباح  نقال عن مراسلها     20/12/2005 الحياة   وأضافت
 .وهذا لم نكن نتوقعه من الدول األوروبية. ضغط لمصلحة االحتالل االسرائيليالبتزاز ولالممارسة 
 لـن تـدخل      الـشعبية   ماهر الطاهر، أن الجبهة     إلى تأكيد  :رام اهللا  من   20/12/2005 النهار اللبنانية    ونوهت

  .االنتخابات في حال منعت حماس من خوضها
  

   فتح السادسلمؤتمرضيرية اجتماعات اللجنة التح .8
تبدأ اليوم في عمان اجتماعات اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام الـسادس لفـتح   : كمال زكارنة ـ  عمان

 حيـث   . ورؤساء اللجان في المجلس الثوري       الحركة عضوا من مركزية     15برئاسة ابو ماهر غنيم ومشاركة      
  .ات الالزمة للتحضير لعقد المؤتمرتبحث اللجنة االستعدادات واالجراءات والترتيب

  20/12/2005الدستور  
  

  لن نجدد التهدئة ولن نشارك في االنتخابات التشريعية : الهندي .9
 ال تعتزم تجديد إعالن القاهرة للتهدئة وال تنوي خوض           الجهاد أكد محمد الهندي امس أن حركة     :  د ب أ   -غزة  

  .وقال إن نتائج التهدئة ال تشجع على تجديدها ليوم واحد .لواالنتخابات التشريعية النها مازالت تحت سقف أوس
  20/12/2005الدستور  

  
   االسرائيلية تقصف مناطق غزة الزوارق والطائرات .10

تصعيده ضـد الفلـسطينيين،     واصل  جيش االحتالل   أن  : ماهرابراهيم،  غزة من    20/12/2005 البيان   ذكرت
 قصفت الزوارق الحربيـة منـازل       كما  وأمنية فى قطاع غزة،    حيث قصفت المقاتالت االسرائيلية أهدافا مدنية     

  . أدى الى حدوث أضرار ماديةالمواطنين الفلسطينيين فى منطقة المواصى غرب مدينة خانيونس مما 
يربط بلـدة   الطائرات االسرائيلية أطلقت صاروخين استهدفا طريقاً رئيسياً        أن    20/12/2005 الحياة   وأضافت

كما أطلقت صاروخاً في اتجـاه طريـق        . ، ما أدى الى تخريبه وإحداث حفرة كبيرة فيه        يزبيت الهيا بمعبر إير   
ه، وانقطاع التيار في المنطقة نظراً الى إلحاق         في رئيسي قريب من الطريق السابق، ما أسفر عن إحداث تخريب         

 ألحـق أضـراراً   وسقط عدد من الصواريخ قرب مدينة الشيخ زايد قرب بلدة بيت الهيا، ما   .أضرار بالشبكات 
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن طبيباً وطبيبة فلسطينيين أصيبا بجـروح            .جسيمة في عدد من مباني المدينة     

  .نتيجة القصف
  

  فلسطينيطفلكلب للجيش االسرائيلي ينهش لحم  .11
طفل  جنديا منزل عائلة ال30هاجم كلب متوحش طفال فلسطينيا فجر امس خالل اقتحام اكثر من  :وليد عوض

واكدت المصادر الطبية في مستشفي رفيديا حيث يعالج الطفل  .في مخيم بالطة لالجئين شمال الضفة الغربية
 اعوام ان اصابته خطيرة خاصة وان الكلب عض الطفل في يديه ورجليه قبل ان يغرس 8البالغ من العمر 
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وتؤكد عائلة الطفل أن  . ة في الفخذ اصابته بجروح خطيرى الى خارج المنزل مما ادىانيابه في فخذه وجره ال
طبيباً عسكرياً اسرائيلياً تواجد برفقة القوة التي اقتحمت المنزل رفض تقديم العالج للطفل بحجة انه يحتاج الي 

 . وال يستطيع فعل شيء لهىمستشف
  20/12/2005القدس العربي 

  
   شجرة زيتون 150مستوطنون يقتلعون  .12

 من أشجار الزيتون المثمرة تم قطعها من قبـل المـستوطنين            150 نحو   أوضح مواطنون من سكان بورين أن     
وأشاروا إلى أن مستوطني براخا المقامة على أراضيهم كانوا نفـذوا            .خالل ساعات الليل بواسطة مناشير آلية     

  .مؤخراً سلسلة اعتداءات ضد أبناء البلدة خاصة أصحاب األراضي
  20/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  ستخدم الصواريخ والقنابل لتدمير األراضي الزراعيةياالحتالل  .13

يقول مزارعو منطقة شمال غزة، وخصوصاً مزارعي التوت األرضي في بيـت الهيـا إن                 :عيسى سعد اهللا  
وأشـار   .قوات االحتالل لجأت في اآلونة األخيرة الى ضرب مزارعهم بالقنابل والصواريخ من أجل تدميرها             

اسة تحل مكان سياسة التجريف التي اتبعها االحـتالل طيلـة الـسنوات الخمـس               المزارعون الى أن هذه السي    
  . الماضية

  20/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  تندد بالتحريض على ثيوفيلوس  الكنيسة االرثوذكسية في القدس  .14
 استنكرت بطريركية الروم االرثوذكس في القدس بشدة ما وصفته بحملة التحريض واالفتـراءات واالكاذيـب              

وتساءلت البطريركية، فـي    . واالضاليل التي تستهدف شخص البطريرك، في بعض وسائل االعالم االسرائيلية         
وقالت . لماذا تكثفت الحملة على البطريرك في اآلونة االخيرة، وهو ال يزال في بداية عهده البطريركي؟              : بيان

فها بانها مبادرات حسن نية تجاه الطائفة       ان المجمع المقدس عقد جلسة واحدة فقط، اتخذ فيها قرارات يمكن وص           
العربية االرثوذكسية والشعب الفلسطيني والعربي بشكل عام، ومنها انتخاب مطران فلسطيني وادخال عـضو              

واتهمت جهات اسرائيلية مشبوهة بالوقوف وراء هذه الحملـة، وهـي الجهـات             . فلسطيني في المجمع المقدس   
  .  المختلفة على البطريركنفسها التي تمارس االبتزاز والضغوط

  20/12/2005النهار اللبنانية 
  

  مسلحون يقتحمون مبنى هيئة الحج والعمرة بغزة .15
اقتحم مسلحون الليلة الماضية مبنى هيئة الحج والعمرة في غزة واحتجزوا عددا مـن              : غزة،عالء المشهراوي 

لشرطة واالمن تمكنوا من محاصـرة      وقال الناطق باسم الداخلية ان رجال ا      . الموظفين وسط اطالق نار كثيف    
  .المسلحين واعتقالهم بعد عدة ساعات من عملية االقتحام

 20/12/2005القدس الفلسطينية 
  

  استشهاد والد أسير على حاجز عسكري  .16
استشهد الحاج طالل شريم من مدينة طولكرم على حاجز الطيبة غربـي طـولكرم               : عالء المشهراوي  -غزة  

  ات االحتالل بعد عودته من زيارة ابنه األسير القسامي مهند شريم، وهي المرة خالل احتجازه من قبل قو
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  · األولى التي يزور فيها ابنه منذ اعتقاله قبل ثالث سنوات ونصف
20/12/2005االتحاد االماراتية   

  
   في رام اهللا والخليل وجنين يواصل اعتقاالتهاالحتالل  .17

فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بزعم أنهم نشطاء في           اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم أحد عشر        
 في قريـة قبيـا      الحركةوذكرت مصادر صهيونية أن قوات االحتالل اعتقلت تسعة من نشطاء            .حركة حماس 

وأضافت تلـك المـصادر أن قـوات         .قرب رام اهللا، زاعمة أنه تم ضبط بندقية وذخيرة خالل عملية االعتقال           
ة، كما اعتقلت شـاباً     قلت شاباً من أبناء الخليل، مدعية أنه ضبط بحوزته على بندقية صيد وذخير            االحتالل اعت 

  . قباطية جنوب مدينة جنينفي بلدة
  20/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يعتصمون في غزةذوو األسرى والمعتقلين  .18

سسات الحقوقية واإلنـسانية والدوليـة       دعا ذوو األسرى والمعتقلين المجتمع الدولي والمؤ       : حسن دوحان ،غزة
واللجنة الدولية للصليب األحمر للضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلزالة العقبات اإلسرائيلية لتسهيل زيـاراتهم              
ألبنائهم األسرى منددين بشدة باستمرار قوات االحتالل في منعهم من زيارة أبنائهم األسرى وإعـاقتهم علـى                 

فتيشهم بطريقة مذلة ومنع العشرات منهم من الزيارة رغم حصولهم علـى التـصاريح              الحواجز اإلسرائيلية وت  
جاء ذلك خالل االعتصام األسبوعي لذوي األسرى والمعتقلين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر               .الالزمة

خـرى  وذلك بمشاركة النائب هشام عبد الرازق وعدد من قادة حمـاس والفـصائل األ              في محافظة غزة أمس   
  .والفعاليات الجماهيرية

  20/12/2005الحياة الجديدة 
  

  شارون يرفض بحث اطالق سراح البرغوثي .19
وقال في جلـسة للحكومـة قبـل         . رفض شارون الحديث عن احتمال اطالق سراح مروان البرغوثي         :القدس

ا ف  ( .هسـراح ان البحث في هذه المسألة غير مطروح وال احد يتحدث عن احتمال اطـالق               , جلطةالاصابته ب 
  )ب

  20/12/2005الغد األردنية 
  

   للنائب بشارة البرلمانياعتقال المساعد  .20
وكان افراد مـن    . اعتقلت الشرطة االسرائيلية اليوم الثالثاء، المساعد البرلماني للنائب بشارة، عز الدين بدران           

لته ونقله الى مقر الشرطة فـي        مجد الكروم وقاموا بتفتيش بيت عائ      في هالشرطة االسرائيلية قد وصلوا الى بيت     
  . وحال سماع الخبر توجه المحامي سعيد نفاع، الى مقر الشرطة لمتابعة حيثيات االعتقال. عكا

  20/12/2005 48عرب 
  

  مكالمة هاتفية تحذر من اغتيال شارون .21
 فـي القـدس     ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مجهوالً اتصل هاتفياً، أمس، بالشرطة اإلسرائيلية         : أ.ب. د ،القدس

ونقلت اإلذاعة عن مصادر الشرطة أنه تم تتبع المكالمة          ).امس(الغربية وأبلغهم أن شارون سيتم اغتياله، اليوم      
   .حيث تبين أنها جاءت من مدرسة دينية يهودية تعرف بيشيفات يروشاليم في القدس
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  20/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  
   لتشكيل قائمة مشتركة مفاوضات بين أغودات يسرائيل وديغل هتوراه .22

 علم التوراه الجولة األولى من المحادثات من أجل         -بدأ طواقم المفاوضات بين أغودات يسرائيل وديغل هتوراه       
 مندوبين من كل طرف تجتمع      8وجاء أن الطواقم المؤلفة من       .تشكيل قائمة مشتركة لخوض اإلنتخابات القادمة     

  .م رؤساء األحزاب؛ ليتسمان ورافيتسفي أحد الفنادق في القدس، ويترأس الطواق
  19/12/2005 48عرب

  
  النيابة تطلب اجراء تحقيق مع ليبرمان في شبهة تعاونه مع المافيا الروسية  .23

طلب القسم االقتصادي في النيابة العامة االسرائيلية من الشرطة استكمال ملف التحقيق مع ليبرمان، المـشبوه                
-1998في روسيا واعمال فساد تتعلق بخرق قانون التمويل الحزبي فـي            باقامة عالقات تجارية غير قانونية      

وقال مصدر في وزارة القضاء لهآرتس ان ملـف         .  ، بعد استقالته من منصب مدير عام مكتب نتنياهو         1999
وافادت ان عملية فحص الملف طويلة ومعقدة، ولـيس مـن            .التحقيق وصل الى النيابة وما زال قيد المعالجة       

نتهاء منها قبل االنتخابات، واذا ما اعيد انتخاب ليبرمان للكنيست فسيكون على المستـشار مـزوز                المتوقع اال 
  . اتخاذ القرار النهائي بشأن التعامل مع نتائج التحقيق

  20/12/2005 48عرب 
  

  الئحة اتهام ضد ضابط في جيش اإلحتالل نهب أموال الفلسطينيين  .24
الضباط في جيش اإلحتالل اإلسرائيلي قام بنهب أموال من فلسطينيين          أشارت تقارير صحفية إسرائيلية أن أحد       

أثناء حمالت اإلحتالل العسكرية على الضفة الغربية، عالوة على قيادته سيارة عسكرية بدون رخصة وشـرب     
ن أما الناطق بلسان الجيش فقد صرح بأنه لم يتبين أنه نهب أمواالً من فلسطينيي              !الكحول أثناء نشاطه العسكري   

  !أو قام بتدخين النارجيلة أثناء القيام بعمليات عسكرية
  19/12/2005 48عرب

 
   يعيشون في بيوت فقيرة اسرائيلمن االوالد العرب في % 54 .25

يستدل من تقرير اعدته لجنة من االخصائيين االجتماعيين ان نسبة االوالد الذين يواجهـون مخـاطر التنكيـل                  
وحسب تقرير اللجنة فقد ارتفع عدد االوالد       . 2000ايد مستمر منذ العام     واالهمال والجنوح في اسرائيل في تز     

وان حجم المخاطر التي يواجهها االوالد باتت       .  الف ولد  375ووصل الى   % 40الذين يواجهون الخطر بنسبة     
ـ                ع مألوفة وواسعة في المجتمع العربي وفي اوساط اليهود المتدينين والمهاجرين االثيوبيين والروس، قياسـا م

من الملفات الجنائيـة التـي      % 43وعلى سبيل المثال تشير اللجنة الى ان        . نسبتها في شرائح اجتماعية اخرى    
مـن االوالد العـرب     % 28وان قرابة   . ، كانت الوالد عرب   2003فتحتها الشرطة لألوالد الجانحين في العام       

بين االوالد  % 9 هذه النسبة الى     وتتقلص. من البنات العربيات، ضبطوا يحملون سكاكين في مدارسهم       % 6.4و
وجاء ان حالة التدهور اشتدت فـي اوسـاط اوالد المهـاجرين نتيجـة               .بين البنات اليهوديات  % 2.3اليهود و 

واعتبر التقرير بنات المهاجرين تواجهن مخاطر متصاعدة تجد تعبيرها فـي           . مصاعب اندماجهم في المجتمع   
سموم، ممارسة الجنس غير المراقب، العنف، السرقة، االسـتغالل         السلوك الخطر، االهمال، التشرد، تعاطي ال     

من االوالد الذين اخضعوا للعالج النفسي كانوا من ابناء المهـاجرين، كمـا ان              % 29كما ان   . الجنسي والبغاء 
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 .من الفتية الذين اقدموا على االنتحار خالل العقد االخير كانوا من بـين اوالد المهـاجرين ايـضا                 % 20نسبة  
وان نسبة التسرب في اوسـاط الـشريحة الدينيـة          . واشار الى ارتفاع نسبة تعاطي السموم بين اوالد المتدينين        

بـين  % 4.5بين المتدينين، مقابـل     % 8قرابة  . اليهودية تضاعف تقريبا نسبتها في مدارس الشريحة العلمانية       
، فيما  %35يعيلها عاطل عن العمل تصل الى       كما يبين ان نسبة االوالد الجانحين في العائالت التي           .العلمانيين

ويؤكد التقرير ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع العربـي، حيـث           . في العائالت احادية الوالدين   % 24تصل الى   
من االوالد العرب يعيشون في بيوت فقيرة، وهي نسبة تضاعف بمرتين ونصف علـى االقـل                % 54يقول ان   

الى  وتدعو اللجنة في توصياتها التي تم تقديمها الى شارون        . ي بيوت فقيرة  عدد االوالد اليهود الذين يعيشون ف     
 .ايالء االهتمام البالغ بهذه الشريحة لتمكينها من االنخراط في المجتمع والدولة

  20/12/2005 48عرب 
  

  تراجع مؤشر القدس وسط تخوف المستثمرين من الوضع السياسي .26
ية أن تخوف المستثمرين من الوضع السياسي في الضفة الغربيـة           قال تقرير لمجموعة أطلس االستثمار    : عمان

وقطاع غزة أدى لتراجع التداول في سوق فلسطين لألوراق المالية في بداية جلسة أمس إلى أن اقتـرب مـن                    
  .مستوياته الطبيعية في نهاية اليوم

  20/12/2005الرأي األردنية 
  

  حتفال بالهولوكوستاسرائيل تحرض على أجبار العرب والمسلمين على اال .27
قال مصدر مسؤول في األمانة العامة للجامعة العربية ان عدم صدور رد فعل على تشكيك نجاد يعود الـى ان                    
الجامعة مرآة الحكومات العربية، ولم يصدر عن أي حكومة عربية بيان رسمي يندد أو يرفض أو يعلق علـى                   

دبلوماسية فـي القـاهرة ان اسـرائيل تجـري          كشفت مصادر   من ناحية أخرى     .تصريحات الرئيس االيراني  
  .ذكراهااتصاالت دولية من اجل اجبار الدول العربية واالسالمية على االعتراف بالهولوكوست ، واالحتفال ب

  20/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

 بهية الحريري تلتقي وفد الديموقراطية  .28
قراطية برئاسة علي فيصل، الذي اشار الى ان الوفد استقبلت بهية الحريري في مجدليون وفداً من الجبهة الديمو

تداول مع الحريري في آخر التطورات الخاصة بالحوار الفلسطيني اللبناني ومعالجة ملف العالقات الفلسطينية 
اللبنانية على أسس سياسية واجتماعية ثم أمنية، حيث أطلعناها على استمرار الحوارات الفلسطينية الداخلية من 

ودعا فيصل الى ضرورة حرية العمل  .حد للحوار برؤية فلسطينية موحدةل وفد فلسطيني موأجل تشكي
واعلن عن االتفاق مع النائبة الحريري على . والتنظيم السياسي والنقابي واالجتماعي للفلسطينيين في لبنان

 . نةمواصلة المشاورات من أجل تنظيم العالقات الفلسطينية اللبنانية على أسس واضحة ومتي
  20/12/2005السفير 

  
 لقاء األحزاب والفصائل الفلسطينية في الجنوب  .29

 في مقر حركة امل في منطقة عقد لقاء االحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية في الجنوب، اجتماعه الدوري
جزت في  اهمية الحوار الفلسطيني اللبناني وشدد على ان ورقة العمل اللبنانية التي انعلىكد حيث أ ،صيدا

  .وهنأ اللقاء حركة حماس في ذكرى تأسيسها . اللجنة الرباعية هي االساس للحوار اللبناني الفلسطيني
  20/12/2005السفير 
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   حرةفلسطينيةدعو النتخابات يالمؤتمر االسالمي  .30

أجواء أعربت منظمة المؤتمراالسالمي أمس عن أملها في أن تجري االنتخابات التشريعية الفلسطينية في              : جدة
ودعت جميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في العملية السياسية والتعاون          .حرة السيما في مدينة القدس المحتلة     

وطالبت بضرورة تعامل المجتمع الدولي علـى نحـو متـوازن      .مع السلطة الفلسطينية النجاح هذه االنتخابات     
  . حل عادل وشامل للنزاع في الشرق االوسطوعادل وفاعل باعتباره أمرا ضروريا لالسهام في التوصل إلى

  20/12/2005الغد األردنية 
   

  تزور إسرائيل وتلتقي القيادة الفلسطينية الشهر القادمميركل .31
 ميركل ستلتقي مسؤولين فلسطينيين      أن المستشارة  أعلن مساعد الناطق باسم الحكومة االلمانية     : ب.ف. أ -برلين

 حق الفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة خالل الزيارة الرامية ايـضا            تؤكدوس. ة السرائيل خالل زيارتها المقرر  
ولم يتم كشف تـواريخ     . سرائيلإحول  يراني   التي ادلى بها الرئيس اإل     ة بعد التصريحات  الى دعم الدولة العبري   

ال تـشمل   ن هذه الزيارة     أ وقال. لى الشرق األوسط  وبرامج وتفاصيل هذه الزيارة التي ستكون االولى لميركل ا        
  . زيارة دول أخرى في المنطقة

  20/12/2005الشرق األوسط 
  

 االزدواجية الفلسطينية في لبنان .32
 محمد جالل عناية

) 12/12/2005(جاء في األنباء أن قادة األجهزة األمنية اللبنانية، أعلنوا خالل اجتماع مجلس األمن المركزي               
م في االستقالة في ظل ميوعة الموقف السياسي الرسمي         الذي ترأسه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، عن رغبته       

في التصدي للسالح الفلسطيني خارج المخيمات، وفي ضبط السالح الموجود لـدى قـوى سياسـية معروفـة                  
وقيل أيضاً إن قادة األجهزة األمنية سألوا رئيس الحكومة عن مبرر استمرار انتشار             . بمناوأتها للسلطة التنفيذية  

ي خارج المخيمات، وطالبوا بإلغاء القواعد العسكرية الفلسطينية المنتشرة في أكثر من منطقـة              السالح الفلسطين 
وتساءلوا عـن   . لبنانية والتي تسيطر عليها مجموعة من الفصائل الفلسطينية المرتبطة مباشرة بالنظام السوري           

فصائل الفلسطينية بالمماطلـة     الفلسطيني الذي يعزى تعثره إلى إيعاز دمشق لبعض ال         -مصير الحوار اللبناني    
  .حتى ال يتم ضبط السالح، ويمنع تمدده إلى خارج المخيمات

من الواضح أن التناول السطحي والمحدود لمثل هذه المشكلة في مجلس األمن المركزي اللبناني لن يؤدي إلى                  
 لألجهزة األمنيـة،    أي نتيجة ألنه يضع قضية الشرق األوسط في مسألة الحرب والسالم في هذا اإلطار الضيق              

مع أن هذه الظاهرة الصغيرة جداً المتمثلة في القواعد الفلسطينية المشار إليها لو كانت حقيقة أمنيـة لجرفتهـا                   
إنها مسألة سورية تشكل ضلعاً مهماً في قـضية الـشرق           . قوات األمن اللبنانية ودمرتها فوق رؤوس من فيها       

حترافية، ال يدركون ذلك، فإن القيادات السياسية تعيه جيداً، فمنذ          األوسط، وإذا كان األمنيون، من وجهة نظر ا       
 معاهدة السالم المنفرد مع إسرائيل      1973أكتوبر  /أن وقع السادات، شريك حافظ األسد في حرب تشرين األول         

فإن إسرائيل، بعد خروج مصر مـن       . ، وسوريا تقف في الفجوة التي تقع بين الحرب والسالم         )26/3/1979(
لمواجهة العسكرية، ليست على استعداد إلقامة سالم عادل مع سوريا، كما أن سوريا ليست في موقـف                 ساحة ا 

وظل الموقف السوري من إسـرائيل يتـأرجح بـين          ). شاطىء بحيرة طبريا  (يسمح لها بتقديم تنازالت إقليمية      
زال ألكثر من ثالثـة عقـود،   فعلى الحدود السورية  االسرائيلية، ظل الهدوء سائداً وما    . حالتي السلم والحرب  

إذن سوريا تلتزم باالتفاقية التي وقعـت       . 31/5/1974منذ توقيع اتفاقية فك االشتباك بين سوريا وإسرائيل في          
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عليها في األعراف الدولية، ومن ناحية أخرى، احتفظت لنفسها بخيار اللعب بالورقتين اللبنانية والفلسطينية، في               
  . هدئة والضبط، أمالً في إيجاد فرصة لتسوية مع اسرائيلمجاالت التسخين العسكري والت

 ورأت اسرائيل ان التدخل السوري في لبنـان         1975نيسان ، / اشتعلت الحرب األهلية في لبنان في شهر ابريل       
ونظرت الواليات المتحـدة الـى      . موجه ضد الفلسطينيين والقوى الوطنية اللبنانية وهي قوى معادية السرائيل         

  .رية كعامل لالستقرار في لبنانالقوات السو
في ظل التوزيع الطائفي للمجتمع اللبناني فإنه ينظر الى الفلسطينيين بأنهم اضافة عددية وسياسية للـسنّة ممـا                  

ومـن  . وانه لمن الظلم تصوير الفلسطينيين في لبنان حالياً بأنهم عامل إخالل بـاألمن            . يخل بالتوازن الطائفي  
ي فإن هناك أمراً يدعو الى التساؤل، فكيف وصل الفلسطينيون فـي مخيمـات   خالل منظور فلسطيني موضوع   

الالجئين الى حالة مزرية، اجتماعية واقتصادية، في ظل تواجد النفوذ السوري القوي في لبنان، ومـن خـالل                  
خـر  االجراءات اللبنانية؟ وال ندري كيف يتم اخضاع مجموع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي الجانب اآل              

تبدو الحكومة اللبنانية عاجزة عن ضبط أعداد محدودة جداً من الفلسطينيين تحمل السالح خارج المخيمات؟ وما                
هو السبب وراء هذه االزدواجية؟ فلسطيني ال يسمح له بالعمل في أشق االعمال وأدناها، وفلسطيني آخر يختال                 

طينيين من القيام بدور حصان طروادة في لبنان،        ولعل السلطات السورية تعفي الفلس    . بسالحه خارج المخيمات  
كما . فلقد أصاب الفلسطينيين من تلويث صورتهم ما يكفي       . ماداموا غير مرتبطين بالقرار الفلسطيني المركزي     

والحقيقة أنـه ال    . نتمنى على مجلس األمن المركزي اللبناني أن يسمي األشياء بمسمياتها وال يلجأ إلى التعميم             
لنرحم الفلسطينيين  .. مرة أخرى . ب بين الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وبين لبنان واللبنانيين        توجد حالة حر  

  .من التعميمات األخوية الجائرة
20/12/2005الخليج اإلماراتية   

  
  الديمقراطية على المسطرة اإلسرائيلية  .33

  عريب الرنتاوي 
بات البلدية الفلسطينية، حتى سـارعت الواليـات        ما أن أعلن عن فوز حماس الكاسح في آخر جولة من االنتخا           

المتحدة واالتحاد األوروبي إلى إعالن التعبئة العامة في مواجهة الخطـر األصـولي الزاحـف، الكـونغرس                 
  .األمريكي يهدد بوقف المساعدات، وكذا المفوضية األوروبية على لسان وزير خارجيتها خافيير سوالنا

ياسر عرفات محاصرا في مقاطعته، ولـيس ذي صـلة، كانـت المطالبـات              قبل عامين، وعندما كان الراحل      
ضرورة دمقرطة النظام السياسي الفلسطيني وإجـراء انتخابـات          األمريكية األوروبية منصبة في األساس على     

عامة، رئاسية وبرلمانية وبلدية، مضت االنتخابات الرئاسية بسالم، وجاء إلى سدة الحكم في فلسطين رمز من                
لسالم واإلصالح، فقوبل انتخابه بمظاهر التهليل والتكبير، غير المقترن بالطبع بأي دعم جـدي سـوى                رموز ا 

  .التصريحات اللفظية
أما اليوم، وبعد أن الحت في األفق بوادر فوز ثمين لحماس، فقد تحركت عاصفة ردود األفعال مـن جديـد،                    

 ديمقراطية يتحدث هؤالء، ومن أين لنـا ولهـم، أن           ولكنها جاءت محملة بالتهديد والوعيد هذه المرة ، فعن أية         
  !.نأتي بديمقراطية مضبوطة ومفصلة على مقاسات أبطال السالم ورموز اإلصالح وأصدقاء الغرب؟

والالفت أن هذه العاصفة الهوجاء لم تتحرك عندما سجل إخوان مصر نصرهم التاريخي في انتخابات مجلـس                 
وجدنا العذر لهم بالتفريق بين إخوان يمتشقون السالح        ...خوانية واحدة برغم أنهم وحماس من عجينة إ     ...الشعب

  .وآخرون يدعون إلى التغيير بالكلمة والموعظة الحسنة
لكننا في واقع األمر، ال نستطيع أن نغمض أجفاننا عن معايير الواليات المتحدة وأوروبـا المزدوجـة، فهـذه                   

ها إلقناع العرب السنة، حتـى المقـاومين بالـسالح مـنهم،            الديمقراطيات لم تدخر جهدا إال وبذلته في مسعا       
بالمشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق، بما في من انتخابات واسـتفتاءات ومجـالس وحكومـات                 
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وجمعيات، لكأن العنف في العراق ال يمنع ممارسيه عن الوصول إلى صناديق االقتراع، بينمـا يتعـين علـى                 
 أن يلقوا السالح قبل التفكير في اإلدالء بأصواتهم انتخابا وترشيحا، فلماذا هذه االزدواجية              العنفيين في فلسطين  

  .إذن؟
الفيتو اإلسرائيلي على مشاركة حماس في العملية االنتخابية، وهو الفيتو          : سبب االزدواجية واضح كل الوضوح    

ني وإبقاء النظام السياسي الفلسطيني     المشتق من إصرار إسرائيلي، منهجي وثابت، على تغييب الشريك الفلسطي         
ضعيفا، مفككا، مصطرعا ومنقسما على نفسه، فتلكم هي الطريقة الوحيدة إلنتـاج األحاديـة وتبريرهـا، بـل                  

  .وإلعادة إنتاجها واالستمرار في تسويقها
فـي  قيل من قبل، وعلى لسان أرفع المصادر، أن الرئيس محمود عباس وفي زيارته األخيرة لواشنطن، نجح                 

إقناع اإلدارة األمريكية بضرورة تمكين حماس من المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني إن هـي التزمـت                 
الهدنة، وأن مشاركتها في هذا النظام، ستفضي إلى تدوير الزوايا الحادة في مواقف الحركة، بل وقد تملي عليها                  

ي إدارة المستقبل الفلسطيني، وقد صدر عن       بقليل من الضغط والعقل والحكمة، أن تتحول إلى شريك سياسي ف          
  .مسؤولين كبار في واشنطن، ما يسمح بتصديق هذه الرواية

صدرت عن حماس مواقف تشف عن      ...ومنذ ذلك التاريخ، التزمت حماس بالتهدئة والهدنة، ولم تلتزم إسرائيل         
لسياسي واالقتصادي واالجتمـاعي،    نية جادة، أقله لدى تيار رئيس فيها، للتغيير واالنتقال إلى ساحات الجهاد ا            

لكن إسرائيل لم تتوقف عن حملتها االستفزازية الضارية، بل وصعدت من تحريضها على حماس، مستفيدة من                
  .بعض التصريحات الرعناء التي صدرت عن قيادات حمساوية في الخارج

السلطة والمعارضة معا   والخالصة أن إسرائيل، نجحت على ما يبدو في قطع ثلثي الطريق في مشوار تقويض               
في فلسطين، وها هي تضع المشهد الفلسطيني برمته ومن جديد على صـفيح االنقـسام الـساخن، وال تتـرك                    

إما االحتفاظ بنظامهم السياسي الهـرم والـشائخ، أو تجـاوز المحـاذير             : للفلسطينيين سوى أصعب الخيارات   
موعدها وبمشاركة حماس، أو إجراء االنتخابات مـن         األوروبية والمقامرة بإجراء االنتخابات في       -األمريكية  

دون حماس في الموعد المقرر أو في أي موعد الحق، وفي جميع األحوال، فإن الرابح األكبر مـن الـدخول                    
األمريكي األوروبي على خط االنتخابات الفلسطينية، هو إسرائيل واستراتيجياتها أحادية الجانب، التي ال تقـيم               

  .طيني، أي شريك فلسطينيوزنا للشريك الفلس
20/12/2005الدستور    

  
  ! اإلسرائيليعبثية العنف الفلسطيني  .34

 جمال أحمد خاشقجي 
دعاني السفير السابق دينس روس إلى عرض خاص لفيلم المخرج الشهير ستيفن سـبيلبيرج ميـونيخ المثيـر                  

علق بالمشروع الميت الحي سـالم      للجدل خاصة في األوساط اإلسرائيلية، قلت ال بد من أن في الفيلم رسالة تت             
 عاماً وتحـت    12الشرق االوسط والذي انشغل به دينس روس كمبعوث امريكي خاص للشرق االوسط طوال              

  .رئيسين، دون ان يحقق السالم المنشود بين الفلسطينيين واالسرائيليين
 سالم يريحهم ويريحنا معهما،     بالطبع كان الفيلم يحمل رسالة قوية لو اقتنع بها الطرفان الستطاعا التوصل الى            

انه من تلك االفالم التي تسترخي بعدها، وتغرق في التفكر والتأمل، انه ال يقرر عنك ولكنه يساعدك للتوصـل                   
واالقتناع بالقرار، وبالفعل ابدع سبيلبيرج في عرض فكرة الفيلم المعقدة من خالل قصة تبدو وكأنها مجرد فيلم                 

  .مغامرات مثير
 للتعبيـر عـن     1972 قصة االنتقام االسرائيلي من الفلسطينيين بعد عملية اولمبياد ميونيخ عـام             يستخدم الفيلم 

سيكولوجية الصراع الفلسطيني االسرائيلي ووقوع الطرفان في دائرة عنف ال يـستطيعان االنتـصار فيهـا او      
 سبيلبيرج علـى روايـة      التوصل الى سالم بسببها، اال ان يخرجا منها ويتفهمان احتياجات كل منهما، واعتمد            
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االنتقام لصحافي كندي قال انها شهادة احد اعضاء فريق الموساد الذي كلفته الحكومة االسرائيلية تنفيذ سلـسلة                 
اغتياالت ضد قيادات فلسطينية حول العالم وبشكل سري مطلق، انتقاماً من مجزرة ميونيخ والتي قتـل فيهـا                  

يين الفلسطينيين الذين احتجزوهم كرهائن للفت انتباه العالم الى معاناة          الفريق االولمبي االسرائيلي ومعظم الفدائ    
شعبهم، رئيس وحدة الموساد السرية استقال من عمله كما يروي الصحافي الكندي، لعجزه عن ان يسامح نفسه                 
بعدما غرق هو ووحدته في استخدام العنف والقتل بدعم وتشجيع من روسائه، هذه القصة التي صنعت سـياق                  

لفيلم هي ما اغضب االسرائيليين على صديقهم ستيفن سبيلبيرج والذي خلد مأساتهم المعاصرة في فيلمه الشهير                ا
المحرقة وسجل فيه شهادات الناجين من محرقة هتلر، وليت الرئيس االيراني الشاب احمد نجاد شاهد الفيلم او                 

 في حدوثها لكفانا وكفى ايران مؤونة جـدل         قرأ أكثر عن المحرقة، قبل ان يدلي بتصريحاته االخيرة المشككة         
  .ومعركة ال يحتاجها احد

لقد نجح االسرائيليون من خالل حسن ادارتهم العالقات العامة، وكذلك من أخطاء اعدائهم في اقنـاع الغـرب                  
ـ        -اعلم ان ايراد هذه الحقيقة على القارىء العربي مؤلمة        -بتفوقهم االخالقي    رد  وانهم لم يلجؤوا للعنـف اال لل

-والدفاع عن النفس، فهم في منطقة ال تحتكم اال للعنف وال تعرف الديموقراطية والقيم الغربيـة المتحـضرة                   
اعتذر مرة اخرى للقارىء العربي ولكن هذا هو المنطلق الذي يستخدمه اليهود في خطابهم ألصـدقائهم فـي                  

لبيرج المشاهد اليهـا وهـي ان الطـرفين          وبالتالي لم يعجبهم الفيلم وبالتحديد نتيجته التي يوصل سبي         -الغرب
متساويان في ممارسة العنف، وان ممارستهما هذه لن توصلهما الى سالم وتفاهم، لقد قدم الفلسطينيين في الفيلم                 
بنفس الصورة النمطية التي قدمت في أفالم سابقة، ارهابيين غاضبين يستهدفون االبرياء والمدنيين مـن اجـل                 

م، ولكنه قدم أيضاً االسرائيلين متعالين، يبالغون في رد الفعل وال يحترمـون القـوانين               لفت االنتباه الى قضيته   
الدولية، يتصرفون وكأنهم عصابة اجرامية، يقتلون الكتاب والمفكرين الفلسطينيين غدراً، ويتعاملون مع عـوالم         

ة ليقتلـوا بطـائراتهم     التجسس والجريمة التحتية، مقابل كل يهودي يقتل يغيرون على المخيمـات الفلـسطيني            
العشرات بشكل عشوائي اخرق، كأنه اجاب على ذلك السؤال الصعب، ما الذي يجعل الفلسطيني الذي يخطـف                
طائرة او يفجر حافلة ارهابياً، بينما االسرائيلي الذي يمارس نفس القتل ولكن بصاروخ يطلقـه مـن طـائرة                   

  .اقع في العنف والعنف المضادمحارباً؟ كأنه يقول ان النتيجة واحدة، كال الطرفين و
ولكني اعتقد ان اكثر ما اغضب االسرائيليين في الفيلم والذي لم يعرض رسمياً بعد، هو جملـة يقولهـا احـد                     
اعضاء فريق الموساد المكلف تصفية عدد من الفلسطينيين، وهو كهل ذي خبرة، وممن قاتل في كـل حـروب    

يتحمل وزر العنف نحن ايضاً مسؤولون عن هذا العنـف، ال           ، إلسرائيلي شاب حاوره في من       48اسرائيل منذ   
تعتقد أننا استطعنا تأسيس دولة اسرائيل بالحجة واالقناع وانما بقدر هائل من الدم، فيـرد عليـه االسـرائيلي                   

  .الدم الوحيد الذي يهمني هو الدم اليهودي: الشاب
اج دوما الى قدر من العنف الفلسطيني، كي        لقد عززت رؤية سبيلبيرج قناعة قديمة عندي، هي ان اسرائيل تحت          

تبرر احتكامها الدائم الى القوة، ولتعزيز وحدتها الوطنية، انها تستند الى القوة، وتجيد اسـتخدام هـذه القـوة،                   
ولألسف فإن الفلسطيني لم يحرمها يوماً من هذا القدر من العنف الذي ال يشكل تهديداً اسـتراتيجياً لوجودهـا،                   

 الفلسطيني المستعد الختطاف طائرة، او اطالق الرصاص عشوائياً في مطار دولي، او تفجيـر               هناك دوما ذلك  
  .نفسه في حافلة

الغريب ان الفلسطينيين االسالميين عزفوا في السبعينات وفي سنوات احتكار المد اليساري للقضية الفلـسطينية               
ي معظمه، ولكن عندما تخلى هـؤالء عـن         عن ممارسة النضال المسلح والذي كان في الحقيقة ارهاباً اعمى ف          

العنف وركبوا قطار الحل السلمي، جاء دور االسالميين لممارسة العنف الذي تحتاج اسرائيل لبعض منه، ولـم     
  .يفكروا لحظة في انهم ينقذون اسرائيل بفعلهم هذا

، لقـد اكتـسحت     هل يمكن ولو للحظة ان ترى حركة حماس هذه الفرصة التاريخية والتي تبدو جلية امامهـا               
االنتخابات المحلية االخيرة، وقادرة على تكرار نفس النصر في االنتخابات التشريعية المقبلة، ولكنها ال تستطيع               
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ان تنتقي من استحقاقات اوسلو ما تشاء، فتختار االنتخابات والمشاركة في الحكم وتستمر فـي خيـار الكفـاح                   
 السلطة الوطنية، جمع هذين االختيارين لن يؤدي إال الى عنـف            المسلح، العالم والمنطق ال يقبل بذلك، وكذلك      

  . فلسطيني-فلسطيني
ان اسرائيل اقوى عسكرياً، وبطشها اشد من بطش الفلسطينيين، وعنفها اضعاف عنفهم، ولكن ال يحاسبها احد،                

ى المهاتمـا   ولن يحرمها من حرية استخدام قوتها الغاشمة اال موقف فلسطيني حكيم يتبنى الالعنـف، لقـد رأ                
غاندي هذا التفاوت بين قوة الهندي وقوة البريطاني فتوصل الى السالح الذي شل به القوة العسكرية االولى في                  

  فلم ال يرى ذلك فلسطيني حكيم، بدون الحاجة الى ميونيخ ونهاريا أخرى؟. العالم آنذاك
20/12/2005الوطن الكويتية   

 
  قُدماً نحو الشرق االوسط الجديد .35

الدارعكيفا   
االنتخابات المحلية في الضفة والقطاع حلت معضلة من يؤيدون في االنتخابات، لقسم كبير من المحتارين فـي                 

. لـيس هنـاك شـريك نتفـاوض معـه         : انتصار حماس الكبير يبرهن على أن شارون محق       . معسكر اليسار 
ين الذين يِعـدون بحـرب ال       الفلسطينيون يديرون ظهرهم لمحمود عباس ويتوجون تحته مجموعة من المتعصب         

كفـى  . هكذا يثيبون من أعطاهم قطاع غزة كهدية من دون أن يطلب مقابال لها. هوادة فيها ضد الدولة اليهودية 
  .ألوهام معسكر السالم وكفى لجمود معسكر اليمين، ولنِسر قُدماً نحو حل أحادي الجانب

هل : النتيجة أم السبب  : مر يعتمد على النقطة التي نبدأ منها      أال يبدو هذا الكالم منطقيا بالنسبة للسامعين؟ هذا اال        
محمود عباس ليس شريكا النه ضعيف أم أنه ضعيف ألن شارون قرر أنه غير شريك؟ وهل كانـت حمـاس                    
لتفوز بهذا التعاطف لو قام شارون بدعوة محمود عباس الستئناف المفاوضات السياسية؟ ماذا سـتكون نتـائج                 

رون سلم مفاتيح قطاع غزة ألبو مازن وفتح المعبر بين الضفة وغزة من أجلـه وأفـسح                 االنتخابات لو أن شا   
المجال أمام شرطته حتى يتزودوا باالسلحة والذخيرة؟ صحيح أن السلطة الفلسطينية ليست بعيدة عن االخفاقات               

ثمرة ناضـجة؟ مـن   والفساد، ولكن من الذي يسيطر فعليا على المناطق التي تسقط بيد المتشددين االسالميين ك      
  .الذي يحدد مصير السكان هناك أكثر من غيره ويدفع باليائسين الى الزوايا المظلمة؟

هـم رحبـوا    .  الحزب من سياسة شارون    -مواقع االنترنت التابعة لحركة حماس ال تخفي رضى هذا التنظيم           
ح لشارون يؤكد فيه أن     برحيل ياسر عرفات الكاريزماتي عن الساحة السياسية ويضعون اشارة على كل تصري           

مفكرو حماس يكتبون بصراحة أن االنسحاب أحادي الجانب من المناطق يدلل على            . محمود عباس ليس شريكا   
هم يتمنون حدوث انسحاب آخر من هذا القبيل حتى يتيح لهم مواصلة التهدئة             . أن اسرائيل ال تفهم إال لغة القوة      

  .كثروترسيخ مواقعهم في اوساط اليائسين أكثر فأ
على أية حال، انتصار حماس في االنتخابات يمكنه ان يساعد شارون في صد الضغوط السياسية، ذلـك لعـدم                   

ال . وجود حاجة للتفاوض مع حماس حول التسوية االقليمية وتقسيم القدس وحل منطقـي لمـشكلة الالجئـين                
ف هي ال شـريك     .ت.تصار م باخ. خطورة من دعوة قادة حماس الى العواصم االوروبية والى البيت االبيض          

  .اليت بالمقارنة مع حماس
 -يبدو اذن أن ما ُأطلق عليه ذات مرة نافذة الفرص آخذ في االنسداد رويدا رويـدا، والـصراع االسـرائيلي                     

في الوقت الذي تضع فيه الواليات المتحدة ركـائز الدولـة           . الفلسطيني تحول الى صراع ديني شمولي وعنيف      
لى في الشرق االوسط، تُسهم اسرائيل بنصيبها للشرق االوسط الجديد من خالل إزالة آخر              العربية الشيعية االو  

  .عائق علماني أمام دولة االخوان المسلمين االولى في المنطقة
ف .ت.محاولة شارون السابقة في فرض نظام جديد عند الجيران من خالل الكتائب المسيحية، انتهت باستبدال م              

يبدو أن شارون قد اسـتخلص العبـرة   . لديني المتعصب على الحدود الشمالية مع اسرائيلالعلمانية بحزب اهللا ا 



 

 17

وها هو يحرص على فرض النظام الجديد في المناطق بمساعدة الكتائب االسـالمية وبـدعم               . من حرب لبنان  
دمقرطـة  كل هذه األطراف أمدته بخطـة       . كامل من مراكز القوة االمريكية وتأييد معسكر السالم االسرائيلي        

  مزيدا من مثل هذه . الشرق االوسط، وهم يِعدونه باغراقه بأمطار من المقاعد البرلمانية في االنتخابات القادمة
  
  

  .االنتصارات، فيكون مصيرنا الضياع
 عن هآرتس

20/12/2005األيام الفلسطينية   
 

  االنتخابات التشريعية الفلسطينية على مفترق طرق .36
علي الجرباوي . د  

رئيس الفلسطيني محمود عباس يصر في تصريحاته المتكررة على ضرورة عقد االنتخابات التشريعية             مع أن ال  
في موعدها المحدد، إال أن مصير عقد هذه االنتخابات منوطٌ بشكل أساسي بتمكّن حركة فتح، كونهـا حـزب                   

ين من الممكن أن تحوال     السلطة المسيطر حتى اآلن على القرار السياسي الفلسطيني، من تخطي عقبتين رئيسيت           
  .عملياً دون عقد هذه االنتخابات في الموعد المحدد

العقبة األولى تتمثل بالحيلولة دون تكريس انقسام الحركة وبقاء قائمتين متنافـستين فـي انتخابـات المجلـس                  
ي شكّل  فكما هو معلوم، شهدت حركة فتح في السنوات األخيرة خاصة بعد وفاة الرئيس عرفات الذ              . التشريعي

بعد عرفات انهار ما كان تبقـى مـن عوامـل           . اإلطار الجامع لها، حالة صعبة من التفتت والتشظّي الداخلي        
االنضباط التنظيمي الفتحاوي، وهي عوامل كانت أصالً ضعيفة وشديدة المرونة ألن فتح تشكّلت منذ بـداياتها                

ـ          ددات أيديولوجيـة وهيكليـة تنظيميـة       كحركة فضفاضة األيديولوجيا والتنظيم، وليس كحزب سياسي ذي مح
وعوضاً عن التكاتف للحفاظ على وحدة الحركة بعد غياب مؤسسها وزعيمها، ابتـدأ التنـاحر بـين                 . صارمة

تمحور هذا الصراع فـي     . شخوص قياداتها ومراكز القوى المنتشرة داخلها يأخذ منحى الصراع الحاد والعلني          
 حول تقسيم المواقع والغنائم بين ثالث جماعات، كل واحدة تزخر           صلبه حول االختالف في الرؤى، ولكن أيضاً      

األولى تتشكل من جماعة المتنفذين داخل المؤسسة الفتحاوية المتكلسة، والتي يرمز لهـم             . بمراكز القوى داخلها  
هذه المجموعة تتشكل من شخوص حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية، وهي            . اعتباطاً ب الحرس القديم   

. ذلك تُمثّل معظم القيادات الفتحاوية القادمة من الخارج، يضاف إليهم من تم استقطابه واستيعابه مـن الـداخل             ب
ومع أن هؤالء بالمجمل هم األكبر سنّاً، إال أن عامل السن ليس هو خط الفصل الحاسم بينهم وبين اآلخرين، إذ                    

لعمر برزت من الداخل وانضمت إلى القادمين من        يوجد ضمن هذه المجموعة األولى قيادات فتحاوية متوسطة ا        
ما يميز هذه المجموعة هو استئثارها خالل السنوات الماضية بجّل مواقع السلطة الرسمية واحتكارهـا       . الخارج

  .للقرار السياسي الفتحاوي والفلسطيني
 عامة، تتميز بعالقاتهـا     المجموعة الثانية تتشكّل من قيادات حركية فتحاوية من داخل األرض المحتلة بصورة           

الميدانية الممتدة مع القواعد الفتحاوية وداخل الشارع الفلسطيني، وتمثلها اللجنة الحركية العليا لحركـة فـتح،                
وهي إطار تنظيمي غير رسمي فُرض على ُأطر الحركة الرسمية وأصبح يتمتع بشعبية واسعة داخل األوسـاط          

ت المجموعة األولى باستيعاب عدد من قيادات المجموعة الثانية في مواقـع   خالل الفترة الماضية قام   . الفتحاوية
متقدمة في السلطة المسيطر عليها من حركة فتح، ولكن المجموعة الثانية التي أصبح يرمز لهـا ب الحـرس                   

نـت هـذه    كا. الجديد بقيت تُطالب بتوسيع مشاركتها في المواقع القيادية وفي عملية اتخاذ القرار داخل الحركة             
أتت هذه المطالبة   . المجموعة تُطالب بضرورة إعادة الديناميكية لحركة فقدت بريقها للسلطة ومواقعها ومنافعها          
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المستمرة وهذه المجموعة تشعر بقوتها وضعف المجموعة األولى داخل الحركة، وكانت تريد اسـتغالل هـذا                
  . خاللها على السلطةالتحول في عامل القوة لمصلحة بسط سيطرتها على الحركة، ومن

المجموعة الثالثة فتتشكّل من أشخاص أقوياء فرضوا أنفسهم كقيادات في مناطقهم من خالل نشاطهم في كتائب                
يعبر هؤالء في تزاحمهم مع المجموعتين األخريين على المواقـع          . شهداء األقصى خالل فترة االنتفاضة الثانية     

. وإنما عن مصالح القواعد والمناطق المهمشة داخـل الحركـة         القيادية ليس عن مصالحهم الشخصية فحسب،       
يعتقد هؤالء أن استحقاقهم يقوم على أسس نضالية ومناطقية ُأهملت كثيراً من قبل المجموعة األولى، وبدرجـة                 

  .أقل من المجموعة الثانية
األولـى  . التـشريعية أدى الصراع العلني بين هذه المجموعات الثالث إلى تسجيل قائمتين لخوض االنتخابات             

ستكون هناك محـاوالت    . للمجموعة األولى، والثانية للثانية، بينما توزع أقوياء المجموعة الثالثة بين القائمتين          
حثيثة خالل األيام القليلة القادمة لرأب الصدع وتشكيل قائمة موحدة من خالل ضم وتحريك األسماء الواردة في                 

أما إن استمر وجود    . ون ذلك إيذاناً بعقد االنتخابات التشريعية في موعدها       إن نجحت المحاوالت سيك   . القائمتين
القائمتين فإن حال االستقطاب الشديد التي سيؤدي لها ذلك داخل حركة فتح، والتي قد ال تحتمل وجـود حملـة                    

خابات ليقـوم   انتخابية شرسة بين أنصار القائمتين، قد تؤدي إما للبحث عن سبب يمكّن من تأجيل عقد هذه االنت                
الرئيس الفلسطيني باستخدامه لتبرير ذلك، أو أن يتم بسبب التنافس الداخلي المحتدم بـين أنـصار القـائمتين                  
تخريب العملية االنتخابية أثناء الحملة االنتخابية أو يوم عقد االنتخابات، ما يحول دون إتمامها وفرض تأجيلها                 

ب لالنتخابات التمهيدية لحركة فتح، من إلغاء كامل في قطـاع           يجدر التنويه أن ما حصل من تخري      . كأمر واقع 
غزة إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة في الضفة، يمكن أن يشكّل بروفة لما قد يحدث يوم االنتخابات التشريعية                 

  .العامة
 لـيس   لتحقيق ذلك . من المؤكد أن حركة فتح ستعمل كل ما بوسعها كي ال تخسر االنتخابات التشريعية القادمة              

األول، أن تحاول قدر المستطاع ترميم وضعها أمام الناخب الفلسطيني خالل الفتـرة             : أمامها سوى أحد سبيلين   
الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن موعد االقتراع، وذلك يتطلب االتفاق على قائمة واحدة تخوض فيهـا هـذه                   

. نما لتقليص الخسائر التي ستُمنى بها الحركـة عملية الترميم هذه ضرورية ليس لزيادة المكاسب وإ   . االنتخابات
أما السبيل الثاني فهو التوصل داخل الحركة إلى وضع ال يكون فيه الترميم ممكناً أو إلى رأي مفاده أن الترميم                    
حتى إن حصل لن يكون كافياً وأن االنتخابات لن تكون في صالح الحركة، ولذلك سيلجأ إلى إيجاد المبـررات                   

بعاً يجب أن ال تُنسى هنا الضغوط الخارجية الممارسة على السلطة كي ال تفتح المجـال الشـتراك                  ط. لتأجيلها
إن كان السبيل الثاني هو الخيار الـذي        . حماس في االنتخابات، وهي ضغوط يجب أخذها بالحسبان والحسابات        

االنتخابات إلى تخريـب  سيستقر عليه المطاف، المرجو أن ال يؤدي إلى فتح صراع يجر من تأجيل أو تخريب              
  . البالد

20/12/2005الخليج اإلماراتية   
 

   عرفاتحماس تريد كرسي : تحليل .37
تحولت حماس، منذ رحيل عرفات، إلى ورشة تفكير للبحث عن أفضل وأسهل الطرق للوصول إلى المؤسسات                

خية يجب استثمارها ألقـصى      أنها أمام لحظة تاري    تهاوالمواقع القيادية األولى للشعب الفلسطيني، إذ أدركت قياد       
وفي نهاية األسبوع الماضي، بعدما فازت بأغلبية كبيرة في منافستها مع فتح في االنتخابـات المحليـة،                 . مدى

دخل النقاش في الحركة مرحلة جديدة، مرحلة وضع تصورات لدورها في البرلمان والحكومة القادمين، ذلـك                
هن بنتائج مختلفة لهذه االنتخابات علـى ضـوء االنقـسام           أن بعض األصوات في الحركة وخارجها بدأت تتك       

قد تنبأ بعض قادتها بحدوث تراجع مطرد في مكانـة ودور فـتح علـى ضـوء                 ول. الحاصل بين مرشحي فتح   
 . الثغرات التي اعترت تجربتها في بناء السلطة، وتنامي التناقضات في مختلف مستوياتها وهيئاتهـا وقياداتهـا               
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أت مواقف وسياسات حماس تأخذ منحى جديدا يتسم بدرجة عالية من المرونة، فـشاركت              ومنذ ذلك التاريخ، بد   
. مع باقي القوى والفصائل في إعالن التهدئة، وأبدت التزاما حديديا بهذه التهدئة رغم الثغرات التـي تخللتهـا                 

ي من غزة، حيث    ودخل التحول الجاري في الحركة مرحلة جديدة مع ظهور بوادر االنسحاب اإلسرائيلي الفعل            
ويقـول   . أبدت استعدادا للمشاركة في المؤسسات التنفيذية على اختالف أنواعها بما فيها المؤسـسة األمنيـة              

األجهزة األمنية بالغة الحيوية، وثمة من يوجهها في غير صالح شـعبنا، فلمـاذا ال               : مسؤول بارز في الحركة   
دة حماس على نوع من الغموض البنّاء في تصريحاتهم         وحافظ قا . ندخل فيها ونوجهها بما يخدم مصلحة شعبنا      

 لكن بعد الجولة األخيرة من االنتخابات المحلية بدأت هـذه التـصريحات             ,بشأن مشاركتهم في السلطة التنفيذية    
  .أكثر وضوحاً

  20/12/2005البيان 
 

  :آاريكاتير .38

  
12/12/2005الوطن القطرية   

 


