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  رجاء االنتخابات الفلسطينيةمخرج إلاألفرقاء يبحثون عن  .1
قـد يـؤدي    , أن موقف اسرائيل حول منع المقدسيين من التصويت       : رام اهللا  من   22/12/2005 الحياة   نشرت

، في وقت يتوقع ان يبحـث       المدينةال تثبت سابقة خطيرة في شأن مستقبل        بالسلطة الى ارجاء االنتخابات حتى      
لم يستبعد محمـود     في حين    .عمر سليمان في االيام المقبلة مع قادة حماس في الخارج مسألة التأجيل او بدائله             

االشـارة  مع   .في رام اهللا امس   سليمان   عقب لقائه    حسبما صرح عباس التأجيل في حال اتفاق القيادة على ذلك،         
وفي إشارة الى جوهر مهمته، قال للـصحافيين        .  في تل أبيب مع موفاز      قبل ذلك  اجتمعكان قد    إلى أن سليمان  

 من  .عقب اللقاء ان عباس مصمم على اجراء االنتخابات في موعدها، لكنه سيبحث معه في الخيارات األخرى               
جيـل لمعالجـة مـسألة مـشاركة        ردت حماس على تصريحات عباس مقترحة بدائل أخرى غيـر التأ          جهتها  

يمكننا التوافق على أي صيغة لملء مقاعد القدس بدال من تأجيل االنتخابات            : قال أسامة حمدان  حيث  . المقدسيين
التأجيل يعني االقـرار بـأن      : ولم يكشف ما سيكون عليه رد حماس في حال التأجيل، واكتفى بالقول           . والغائها

  .حماس فازت في االنتخابات
د نبيل شعت أن الـسلطة سـتقدم        يأك إلى ت  :غزة من 22/12/2005 الخليج اإلماراتية     مراسل د محمد رائولفت  

 , قـائال  واضاف. على تأجيل االنتخابات التشريعية إذا لم تسمح إسرائيل لسكان القدس الشرقية بالمشاركة فيها            
  .رعيمن أراد للديمقراطية ان تنجح فعليه وقف القرار اإلسرائيلي الخطير وغير الش

ان الدور المـصري    من   قيادي في حماس     هاعتبرما  : جدةمن   22/12/2005 عكاظ    مراسل فهيم الحامد وذكر  
وقال مشير المصري ان قيـادات الحركـة   . مرحب به بهدف التقريب في وجهات النظر بين السلطة والفصائل    

 ان عقـد    ,الئ قـا  ال أنه أردف  إ. ذلكعلى ضوء   , ستستمع لما يحمله عمر سليمان وسيتم اتخاذ الموقف النهائي        
االنتخابات في موعدها يجب ان يكون محسوما واي تأجيل لها سـيحدث بالتأكيـد ارباكـات داخـل الـساحة                    

  .الفلسطينية
فعاليات فتح في   أن   :القدسمن   21/12/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي     لموقع   عماد أبو سمبل  كتب  و

تأكيد إسرائيل لرئيس فريق المراقبين األوروبيين بعدم السماح للفلسطينيين         القدس عقدت اجتماعا حاشدا لمناقشة      
 على إصدار نداء للقيادة الفلسطينية والقوى بإعالن مواقـف واضـحة مـن              واوقد اتفق . في القدس بالتصويت  

 .قضية، ورفض إجراء االنتخابات بدون القدسال
نفـى    عباسإلى أن   :  وكاالت  نقال عن   رام اهللا   من 22/12/2005 الغد األردنية     مراسل  برهوم جرايسي  ونوه

 . من الجانب االسرائيلي منع المقدسيين من التصويتأن يكون الجانب الفلسطيني قد تسلم أي شيء بخصوص
  
 إدانة التهديدات االسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة .2
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 بقطع التيار الكهربائي عن     ةنبيل شعث استنكر التهديدات االسرائيلي    أن  : غزة من   22/12/2005 الحياة   نشرت
وقال ان السلطة تجري حالياً اتصاالت حثيثة ومكثفة مع اطراف دولية من اجل الضغط علـى اسـرائيل        . غزة

 يعني خوض حرب ضد الفلسطينيين لم تخضها اسرائيل ضدهم في           ذلكن   وأضاف أ  .لوقف عدوانها وتهديداتها  
ار العقاب الجماعي وجرائم الحرب التـي يجـب محاكمـة           أوج االنتفاضة، ما يؤكد ان ما تفعله يدخل في اط         

واشار الى ان هذا الموضوع وضع على طاولة البحث بين عبـاس وعمـر               .المسؤولين عنها في محاكم دولية    
  .سليمان في محادثاتهما امس

الداخلية الفلـسطينية ادانـت      أن   :وليد عوض من رام اهللا    عن مراسلها    22/12/2005 القدس العربي    واضافت
وزيـر الزراعـة    انتقدت التهديدات والدعوات العنصرية التي صـرح بهـا           كما   امس التهديدات االسرائيلية،  

وطالبت المجتمع الدولي التدخل     . الهرب جنوباً نحو سيناء    ى تفجير غزة وإجبار أهله عل     ى الداعية إل  ,االسرائيلية
ها وخصوصاً في ظل احتدام الصراع االنتخابي       لوقف المخططات اإلسرائيلية التي تنفذ يومياً وتلك المنوي تنفيذ        

  .في إسرائيل الذي يدفع الفلسطينيون نتيجته
  
 تزويرالنبيل عمرو يقاضي قيادة حماس ويتهمها ب .3

نفى تلقيـه عرضـا أميركيـا       أن نبيل عمرو    :  نقال عن وكاالت   عمانمن   22/12/2005 الغد األردنية    نشرت
وأضاف أنه قدم بالغا    .  التي تغطي حمالت مرشحيها في االنتخابات      لتمويل حملته االنتخابية، وقال إن فتح هي      
  .للنائب العام الفلسطيني ضد قيادة حماس

 فلسطينية شككت امس امصادرأن  :من رام اهللا 22/12/2005القدس العربي مراسل   وليد عوضوذكر
الرسائل الرسمية ال تتطرق بصحة الرسالة، وقالت ان الهدف منها تشويه سمعة قيادات في فتح، مشيرة الي ان 

 عادة تكون ,وكالة التنمية ان الرسالة مكتوبة بالعربية، موضحة ان رسائل ىكما لفتت ال. عادة لهذه التفاصيل
  .باالنكليزية
 فـي الـضفة     رئيس بعثة الوكالة االميركية   إلى أن   : غزةورام اهللا    من   22/12/2005 الحياة الجديدة    وأشارت
وقـال ان    .سؤول في الوكالة وجه أية رسالة ألي مرشح في االنتخابات الفلـسطينية            نفى ان يكون أي م     ,وغزة

 . وبين نبيل عمـرو     الوكالة وليس هناك أية عالقة بين     .وكالته ال تقدم أية مساعدات مالية للمرشحين واألحزاب       
. لالنتخابـات وكذلك طالب زهير مناصرة بالتحقيق مع حماس على استخدامها وثيقة ملفقة لتشويه مرشحي فتح               

 المسؤولية عن تسميم أجواء االنتخابات واللجوء الى االتهام واستخدام الوثائق المزورة بدال من الحوار               هاوحمل
نفى محمد نزال ان تكون حماس بنشرها الوثيقة تـتهم أحـدا            من جهته    .الجاد والمسؤول في مواجهة التحديات    

ن ذلك في مـصلحة مـن وردت        ال,  بالتحقيق في القضية   وطالب اللجنة المركزية في فتح والمجلس التشريعي      
  .نفى ان يكون ذلك في اطار االستثمار السياسي لحماس في االنتخابات و.اسماؤهم

  
   بعد التعهد بطرح قضية سعداتإطالق رهينتي غزة .4

السلطة الفلسطينية أعلنت عن إطـالق      أن   : غزة  من عبدالقادر فارس عن مراسلها    22/12/2005 عكاظ   نشرت
وكانت مجموعة تطلق على نفـسها اسـم        . راح المدير الهولندي ونائبه االسترالي اللذين اختطفا صباح أمس        س

  . الشعبية مسؤوليتها عن خطف الرهينتين في وقت سابق وهذا ما نفته الجبهة,مجموعة وديع حداد
 تم إطالق   أنه, لخاطفين أحد ا  هقالما  : القدسمن   21/12/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي     وأورد موقع 

سراح المخطوفان بتدخٍّل من كمال الشرافي، بعد تعهد بطرح قضية أحمد سعدات على الطاولة بـشكٍل جـدي                  
وقال كما تم التعهد بطرح قضية توظيف مقاتلي الجبهة الشعبية في أجهزة الـسلطة األمنيـة،                 .إليجاد حل لها  

  .ومساواتهم بباقي مقاتلي الفصائل
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 ان الخـاطفين    المخطوفان من  هذكرإلى ما   :  اف ب  نقال عن   غزة   من   22/12/2005العربي   القدس   وأشارت
  .هم وان هذا العمل غير موجه ضد,هماكدوا انهم لن يؤذو

أحمد سعدات نفى من جهته أن يكون على علم أو درايـة  إلى أن : غزة من 22/12/2005 الغد األردنية    ولفتت
 الجهاز العسكري للحركة اسمه كتائب أبو علي مـصطفى ولـيس            وقال موضحا أن   .بحادث خطف االجنبيين  
  .مجموعات وديع حداد

تـرى  ها  ان,  الجبهة الشعبية   ناطق باسم  هقالإلى ما   : غزة من   22/12/2005 الحياة    مراسل فتحي صباح وأشار  
 كل من يـسهم      في حال االنفالت االمني الراهنة التي ترفضها وتدين        هافي هذا السلوك اتهاماً مفتعالً وضاراً ب      

ورأى ان هذه الممارسات تصب في صالح من يعملون على تعطيل آليات            . فيها في شكل مباشر او غير مباشر      
  .الديموقراطية التي ترنو اليها جماهير شعبنا

  
  خارطة الطريق ما تزال حبراً على ورق: عريقات .5

 وأن حكومـة إسـرائيل تـرفض        أكد صائب عريقات، أن خارطة الطريق ما زالت حبراً على ورق،          : رام اهللا 
منوهاً إلى أن حكومة الكيان الصهيوني لم تنفذ ما عليهـا           . استئناف المفاوضات إلحياء عملية التسوية المجمدة     

  .من التزامات
  22/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   يدعو الفصائل لاللتزام ببرامج المؤسسة األمنيةنصر يوسف .6

الفلسطيني اليزال يمر بمنعطف خطير بسبب تردي األوضاع األمنية وعدم          أكد نصر يوسف أن الوضع      : غزة
التزام كافة الفصائل وخاصة القوى اإلسالمية بالبرامج التي تحددها وتضعها المؤسسة األمنيـة التـي تعتبـر                 

تنظـيم  ودعا جميع التنظيمات الى االنتماء للوطن وليس لل       . مؤسسة لجميع الفلسطينيين بكل انتماءاتهم وأطيافهم     
وأن تحرص على دعم ومساندة المؤسسة األمنية التي ترحب بجميع القـوى العـسكرية الوطنيـة                , أو الفصيل 

واإلسالمية باالنضمام الى مؤسساتنا الوطنية حتى نتمكن من القضاء على ظاهرة االنفالت األمنـي وفوضـى                
  .السالح

  22/12/2005الحياة الجديدة 
  

   في البلديات هزيمتناأبو مازن يتحمل مسؤولية: الرجوب .7
حمل جبريل الرجوب محمود عباس جزءا كبيرا من مسؤولية الهزيمة التي لحقـت  : جيهان الحسيني ـ  القاهرة

وعزا الهزيمة والخالف القائم في الحركة، الى ما اسماه غياب دور القيادة وعـدم               .بفتح في االنتخابات البلدية   
  .نقدرتها على اختيار المرشحي

 22/12/2005 الشرق األوسط
  
  أنباء عن اتفاق لتوحيد قائمتي فتح برئاسة البرغوثي .8

 كشفت مصادر رسمية في اللجنة المركزية لفتح عن التوصل الى اتفاق داخلي بشأن              : منتصر حمدان  -رام اهللا   
حركة بقائمة انتخابية واحدة يرئسها مروان البرغوثي موضحة ان العائق الوحيد سيكون في العقبـة               المشاركة  

من جانبه أشار احمد غنيم الى ان قائمة المستقبل أبلغت عبـاس موافقتهـا              و. لقانونية بشأن اعتماد هذه القائمة    ا
وتوقـع ان تتـضح      .على توحيد القائمة مؤكدة في الوقت ذاته ان القائمة لم تتلق أي رد رسمي بشأن الموافقة               

وكانـت   .عات والحوارات ما زالـت جاريـة  الصورة بشكلها الكامل اليوم خاصة وان هناك العديد من االجتما  
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وكالة معاً نقلت عن مصادر فلسطينية مطلعة ان عمر سليمان نجح خالل لقائه عباس والقيادة في رام اهللا امس                   
  .في جسر الهوة داخل فتح

  22/12/2005الحياة الجديدة 
  
     في جنيناالحتالل يغتال قائداً للقسام  .9

. إسرائيلية خاصة بزى مدني امس زايد موسى قائد كتائب القسام في جنين           اغتالت قوة    : عالء المشهراوي  ،غزة
  .، وأن اشتباكات مسلحة عنيفة دارت في محيط المنزلهوقالت المصادر ان قوات االحتالل حاصرت منزل

22/12/2005االتحاد االماراتية   
  

   والجهاد ترداستشهاد ثالثة من رجال المقاومة  .10
 استشهد ثالثة فلسطينيين بنيران قوات االحتالل فـي نـابلس           :22/12/2005م  المركز الفلسطيني لإلعال  نشر  

جيش اقتحمـت   الوأفادت مصادر أن قوات كبيرة من        .خالل عملية عسكرية في حي جنيد بالمدينة صباح اليوم        
مدينـة، ثـم قـصفتها بالقـذائف ونيـران          الوحاصرت بناية قيد االنشاء غرب      , اًالمدينة قرابة الخامسة صباح   

وأضافت المصادر أن قوات االحتالل منعـت سـيارات          .لرشاشات الثقيلة مما ادى الى اندالع حريق بادخلها       ا
أكد مدير االغاثة الطبية     و .االسعاف واالطفاء الفلسطينية من الوصول الى البناية النقاذ الجرحى واخماد النيران          

أن الجرحى تركوا   وعدد كبير من الرصاص     في نابلس وجود جثث لثالثة شهداء، موضحاً ان الشهداء اصيبوا ب          
وقالت مصادر امنية فلسطينية إن اثنين من الشهداء ينتمون الـى كتائـب ابـو علـي                .ينزفون حتى استشهدوا  

  .فيما ينتمي الشهيد الثالث الى كتائب شهداء االقصى مصطفى
 ذكرت مصادر اسرائيلية أن   22/12/2005 48عرب    ذكر موقع  ياسر العقبي وألفت حداد   ونقالً عن مراسليها    

األمر الذي اسفر عن اصـابة خمـسة        . أن صاروخ قسام سقط صباح اليوم على قاعدة عسكرية جنوب البالد          
سرايا القدس لواء الـشقاقى مـسئوليتها       وأعلنت   .ونقل الجنود إلى مستشفى لتلقي العالج      .جنود بجراح طفيفة  

طار مسلسل الرد على جرائم العدو واخرها اغتيال ثالثـه   هذه العملية تأتي في إ    وقالت أن   . قصفالالكامله عن   
  .من ابناء شعبنا صباح اليوم

  
 المناخ غير مهيأ لحوار لبناني فلسطيني  : أبو العينين .11

 لقيـادات فـتح فـي جميـع        جنوب لبنـان    ترأس سلطان ابو العينين اجتماعا موسعا في مخيم الرشيدية         :لبنان
وطالب الحكومة اللبنانية ان تضع في اولوياتها وضع الحقوق         . الفلسطينيالمخيمات تم خالله البحث في الوضع       

المدنية واالجتماعية والسياسية لمخيمات الالجئين، الن معاناتهم باتت تـؤثر علـى اسـتقرارهم االجتمـاعي                
نيا غير مهيأ   هناك مناخا لبنا   واعتبر ان  . واكد ابتعاد الفلسطينيين عن كل التداعيات الداخلية في لبنان         .والحياتي

وتطرق الى الوضع الفلسطيني داخل فلسطين، داعيا الـى         . بعد لهذا الحوار نتيجة الظروف التي يمر بها لبنان        
واشار الى تأجيل زيارة عباس زكي الى لبنان بسبب انـشغاالته فـي              .االلتفاف حول السلطة الفلسطينية وفتح    

  .بنانفلسطين، فضال عن الوضع الحالي والمناخ الذي يعيشه ل
  22/12/2005الدستور  

  
  الديموقراطية طالبت بإلغاء الحكم على أبو العينين  .12

ساد اللقـاء   : بعد االجتماع قال فيصل   ، و استقبل فؤاد السنيورة وفداً من الجبهة الديموقراطية برئاسة علي فيصل         
دعونا الى انهاء االحكـام     وي   اللبنان –جو ايجابي وتناول العالقات اللبنانية الفلسطينية ومسار الحوار الفلسطيني        

السياسية ومن ضمنها الحكم على سلطان ابو العينين وغيره وشمول العفو العام الفلسطينيين في لبنان، و ابدينا                 
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وسئل أين اصـبح    .  الفلسطينية المشتركة  –استعدادا كامال لتنظيم السالح الفلسطيني بما يخدم المصلحة اللبنانية        
هناك حوارات داخلية للوصول الى تشكيل وفد موحد ولالتفـاق علـى            : وحد فأجاب تشكيل الوفد الفلسطيني الم   

ان عدم تشكيل الوفد الفلسطيني الموحد هو الـذي يعرقـل           : وقيل له . رؤية موحدة والمناخ ايجابي بيننا جميعا     
  .ان السبب االساسي هو التجاذب السياسي الحاصل في لبنان: الحوار، فأجاب

  22/12/2005النهار اللبنانية 
  

  خطط إلقامة سياج عازل شرق يطاياالحتالل  .13
 كيلـومترات  8اعلنت قوات االحتالل االسرائيلي، امس، عن وجود خطة إلقامة سياج عازل بطول يمتد نحـو                

  .شرق بلدة يطا، كما جاء في االمر العسكري الذي سلم مرفقاً بخارطة توضح مسار السياج
  22/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  بيت لحم أصبحت سجنا كبيرا: ك صباحالبطرير .14

وفـي مـؤتمره    . بطريرك ميشيل صباح اسرائيل امس بتحويل بيت لحم الى سجن كبير عبر بناء الجدار             الاتهم  
وقال  .الصحافي التقليدي، ناشد القادة من طرفي النزاع في الشرق االوسط على العمل الجاد إلنهاء سفك الدماء               

  .سطينيين واسرائيل، مؤكدا يجب ان يسعى حكام هذه البالد للحياة وال للموتانه يجب انهاء النزاع بين الفل
  22/12/2005الغد األردنية 

  
  الجدار يسرق فرحة بيت لحم بأعياد الميالد  .15

كان الطريق الترابي المؤدي الى مكان مولد المسيح هو البوابة الى بيت لحم منذ العصور القديمة ولكنه أصبح                  
فعند المدخل أصبح هناك معبـر جديـد         .سميه رئيس بلدية بيت لحم أكبر سجن في العالم        يؤدي اليوم الى ما ي    

سفر قبل الدخول الى بيـت لحـم مـن وراء           اليعمل بالتكنولوجيا المتقدمة كما يجرى مسح الكتروني لجوازات         
لـو  : ريكا عند المعبـر   وقالت الراهبة اي  . الجدران االسمنتية التي يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار والمليئة بالكتابات        

وتحتفل بيت لحم بـأول   . كانت مريم العذراء ويوسف هنا اليوم لكانا قد مرا بنقطة التفتيش شأنهما شأن الجميع            
الجدار والشعور السائد بين السكان هو المرارة اذ يشعرون بـأثر            عيد ميالد منذ فصلها عن القدس من خالل         

: وقالت ماري أوريجان وهي انشطة ايرلنديـة تـساعد الفلـسطينيين           .الجدار الفاصل الذي يقطع اوصال البلدة     
  .هذا يبدو نهائيا بصورة كبيرة. أصبح من الواضح االن انه لن يهدم

  22/12/2005البيان 
  

 االحتالل يحتجز الشيخ التميمي  .16
 دون اعتقلت الشرطة االسرائيلية، امس الشيخ تيسير التميمي، وذلك بحجة تواجده في القدس الشرقية من

وقال المتحدث باسم الشرطة، ان التميمي، اعتقل بعدما دخل القدس للمرة الرابعة من دون . تصريح مسبق
واوضح بن روبي ان التميمي افرج عنه بعدما دفع . وقال التميمي للشرطة انه كان يريد الصالة هناك. تصريح
 . سرائيل دوالرا وتعهد بعدم تكرار دخول المناطق التي تحتلها ا6520غرامة 

  22/12/2005السفير 
  

  الكهرباء تصل قرية في النقب اعترفت بها اسرائيل مؤخرا  .17
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ولم تعترف اسرائيل بالقريـة اال       .اتصلت قرية دريجات البدوية في صحراء النقب بشبكة الكهرباء االسرائيلية         
را على اعتـراف   شخص هم اهالي القرية اخي   850وحصل   . 1850 رغم انها اقيمت منذ عام       2004في العام   

  .  عاما من الكفاح15السلطات االسرائيلية بعد 
  22/12/2005الدستور  

  
  أسرى سجن ايشل يعلنون اإلضراب عن الطعام  .18

أعلن األسرى في سجن ايشل في بئر السبع، اإلضراب عن الطعام لمدة يومين، احتجاجاً على إقدام إدارة 
 .وزجهم في الغرف، دون أن يكون لهم متسع فيهامصلحة السجون على إحضار أكثر من عشرين أسيراً 

سرى قولهم، أن الغرف أصالً تحتوي على زيادة، وبالتالي ال يوجد األعن  ونقلت محامية وزارة األسرى
وأشارت، إلى أن األسرى . لألسرى الذين تم إحضارهم أسرة، مما يشكل عبئاً عليهم وعلى األسرى عموماً

كما رفضوا السماح لإلدارة بإدخالهم في الغرف، إال أن اإلدارة أدخلتهم بالقوة رفضوا استقبال هؤالء األسرى، 
 .وبشكل همجي

  21/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  موفاز يطالب سليمان بممارسة نفوذه على السلطة لوقف الهجمات الصاروخية  .19
طالب موفاز خالل لقائه مـع      :  فكرية أحمد  وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط ،     : غزة، رام اهللا، الهاي، جنين    

 .عمر سليمان أن يمارس نفوذه على السلطة الفلسطينية لحملها على وقف الهجمات الصاروخية على إسـرائيل               
وقال إن إسرائيل تدرس الوضع في السلطة وحقيقة استمرار الجهاد اإلسالمي ضدها، مـضيفا أن إسـرائيل ال                

 مطالبا السلطة باتخاذ خطوات فعالة ضد الهجمات، فإن إسرائيل تعرف ما هي             يمكنها التسليم مع هذه الحقائق،    
وحـذر مـن أن إسـرائيل تـستعد لجميـع الخيـارات              .الخطوات الواجب اتخاذها لتوفير األمن لإلسرائيليين     

واالحتماالت العسكرية للرد على الهجمات، مشيرا إلى أن الرد العسكري البري ال يقف على سلم األفـضليات                 
  .النسبة إلسرائيلب

  22/12/2005الوطن السعودية 
  

  اتفاق رفح لم يولد ابدا : شطاينتس .20
وقـال ان لجنـة    .ادعى شطاينتس ان اتفاق رفح لم يولد ابدا، ولم يتم توقيع اتفاق كهذا بين اسرائيل والـسلطة              

ان الجيش ادعـى ان     الخارجية واالمن طلبت االطالع على االتفاق الخاص بفتح معبر رفح والمعبر اآلمن، اال              
واتهم شـارون   .  ليس هناك اال مسودة لم يتم التوقيع عليها ابدا         :هوحسب ادعاءات . االتفاق سريا وال يمكن كشفه    

وحسب رأيه تم فتح المعابر دون ان يـتم         . وموفاز وبيرس بخداع الكنيست والعالم كله حين ادعوا وجود اتفاق         
كما ادعى ان الهدف من االعالن عن توقيع االتفاق هو تمكـين            . يبةاالتفاق على الترتيبات االمنية ولمعايير غر     
  .رايس من ادعاء تحقيق انجاز بهذا الشأن

  21/12/2005 48عرب 
  

  إسرائيل ترّوج لسعي حماس إلى استنساخ تجربة إخوان مصر  .21
خـوان   استنـساخ تجربـة جماعـة اإل       حماسوسط ترويج إسرائيلي لرغبة      :البيان والوكاالت ،  رام اهللا، غزة  

ونقلت الصحيفة عـن   جماعةالذكرت جيروزاليم بوست أمس، أن هناك تنسيقاً بين حماس و      المسلمين في مصر  
مسؤولين أمنيين فلسطينيين إن حماس واإلخوان بدأوا تحركهم قبيل بدء االنتخابات التشريعية فـي األراضـي                
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وأضـافت أن   . ءات مـع زعمائهـا    الفلسطينية، وهي ترسل وفوداً للعاصمة المصرية إلجراء مشاورات ولقـا         
  .  زارت القاهرة األسبوع الماضي والتقت مهدي عاكف)أم نضال(مرشحة حماس مريم فرحات

  22/12/2005البيان 
  
  

  تسوية في القدس وضد اطالق البرغوثيال التفاوض مع حماس وونن يؤيدواالسرائيلي .22
 االسرائيلي  – تتعلق بحل الصراع الفلسطيني    جاءت نتائج استطالع جديد لرأي االسرائيليين في قضايا       : الناصرة

 من االسرائيليين الذين استطلع مركز ترومان البحثـي لـدفع           %50 وفاجأ .الفتة وتعكس تحوالً ما نحو الوسط     
السالم في الجامعة العبرية في القدس والمركز الفلسطيني للسياسة واألبحاث فـي رام اهللا، بـاعالن تأييـدهم                  

وأكد االستطالع  . %47 استدعت ذلك التسوية الدائمة للصراع، فيما عارض الفكرة          اذا ما  التفاوض مع حماس  
تؤيد التسوية الدائمة بحسب المعايير التي وضعها كلينتـون فـي           ) %62(أن ثمة غالبية ثابتة من االسرائيليين       

 ).%48(ون  مفاوضات كامب ديفيد، بينما سجل انخفاض في أوساط الفلسطينيين الذين يدعمون مقترحات كلينت            
من االسرائيليين تأييدهم اقامة دولة فلسطينية على غالبية أراضي الضفة الغربية، وعارض ذلـك              % 53وأعلن  

 رضاعو .خريطة الطريق % 65على أن تكون القدس عاصمة السرائيل وفلسطين، وأيد         %38ووافق  . 42%
 الى تسوية دائمة، بينمـا أيـد         من االسرائيليين اطالق مروان البرغوثي والتفاوض معه بهدف التوصل         62%
مـن  % 81ودعـم   .  من الفلسطينيين واالسرائيليين مواصـلة وقـف النـار         %80وأيد   .االفراج عنه % 34

من االسرائيليين تجريد   % 53الفلسطينيين انضواء الفصائل المسلحة تحت لواء قوى األمن الفلسطينية، فيما أيد            
تـسوية  المن الفلسطينيين إنهم يؤيدون     % 33وقال   .الفلسطينيةالفصائل من أسلحتها عبر دمجها في قوى األمن         

  . في قضية القدس
 من االسرائيليين أن شارون سينجح في اقناع االسرائيليين بقبول تسوية مع الفلسطينيين، فيما رأى               %72ورأى  

 للتوصل  ليكود وإنشائه كديما يعزز الفرص    الإن مغادرة شارون    ر  %46وقال  . أن بيرتس قادر على ذلك    % 29
  .من الفلسطينيين% 20الى اتفاق سالم فيما وافق مع هذا التصور فقط 

  22/12/2005الحياة 
  

  نتانياهو يجنح بليكود نحو وسط اليمين  .23
شرع نتانياهو في الجنوح نحو وسط اليمين في اسرائيل محاوالً النأي بنفسه وبحزبـه              :  أسعد تلحمي  ،الناصرة

ليكـود مـن    ال نتانياهو أخباراً عنه انه يدرس السبل القانونية لـيخلص           وبث قريبون من   .عن التطرف اليميني  
وبذل أمس جهداً كبيراً     .فيغلين ومجموعته إلدراكه ان بقاءهما سيضر بالحزب ولن يسعفه في انتشاله من أزمته            

الم مع  وقال ألعضاء كتلة حزبه البرلمانية ان ليكود هو من أنجز اتفاق س           . لينفي عنه وعن ليكود سمة التطرف     
مصر وأيد السالم مع األردن، وانه فاوض الفلسطينيين اثناء جلوسه على كرسي رئيس الحكومة ووقـع علـى                  

ووصف محاوالت تصوير حزبه بالمتطرف الهامشي بأنها ال تستند الى           .اتفاقات معهم انطوت على المسؤولية    
ع الفلسطينيين ألنه األساس الحقيقي لعالقات      أي أساس فنحن من اهتم دائماً بأمن الدولة ووضعنا مبدأ التبادلية م           

فنحن من حـرص    ... صحيحة مع جيراننا، ال مواصلة سياسة االنسحاب االحادي التي تشجع عناصر االرهاب           
وأعلن انه سيطلب الى اللجنة المركزية تخصيص المكان الثاني على الئحـة الحـزب               .دائماً على وحدة القدس   

لتفاؤل في نفوس نواب ليكود قائالً ان االشهر الثالثة المتبقية على موعـد             وحرص على بث ا    .للكنيست لشالوم 
  . االنتخابات كفيلة بتغيير وضع الحزب الى االفضل

  22/12/2005الحياة 
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  نتنياهو يؤجل انتخاب القائمة في ليكود لمنع فيغلين من ترشيح نفسه   .24

ئمة ليكود في الكنيست لمدة أسبوع  من أجـل منـع            قرر نتنياهو باألمس، تأجيل موعد االنتخابات التمهيدية لقا       
وسيقترح تغييرا مفاده بأن من له ملف جنـائي فـي الـشرطة             . فيغلين، من ترشيح نفسه على مكان في القائمة       

وهاجم . االسرائيية وسجن في الماضي لفترة تزيد عن ثالثة أشهر سيمنع من ترشيح نفسه على مكان في القائمة         
ي مقابلة لإلذاعة االسرائيلية الرسمية اليوم، نتنياهو وخطوته لمنع فيغلين من ترشـيح             عضو الكنيست رتسون ف   

  .  منح مقابلة اخرى الذاعة الجيش االسرائيلي ونفى فيها معارضته لخطوة نتنياهوهإال أن. نفسه
  22/12/2005 48عرب 

  
  كاتب صهيوني يرى أن االنشقاقات في فتح ستؤدي إلى نصر كبير لحماس .25

رأى الكاتب الصهيوني ارنون ريغولر في مقال نشرته أمس هآرتس أن ما تعانيه فتح مـن انـشقاقات                  : نابلس
وقـال أن مـروان      .وانقسامات داخلية هذه األيام سيقود إلى تحقيق فوز كبير لحماس في االنتخابات التشريعية            

العائدون مـن تـونس     :  وهما  يمثالن المعسكرين اللذين يمر خيط األزمة فيما بينهما،        ومحمود عباس البرغوثي  
وأعضاء المؤسسات القدامى الذين استمدوا قوتهم دائما من قربهم البيروقراطي من عرفات، وظلوا معـزولين               
عن الواقع الفلسطيني في اوسلو، من جهة، وبين القادة الميدانيين الشبان الموجودين اليوم في موقع متدني جـدا             

  .في ظل تصاعد قوة حماس، من جهة أخرى
  22/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  شارون يسعى لتكريس احتالل الضفة  : عميد األدباء اإلسرائيليين .26

وأعرب عن خشيته مـن     . شكك عاموس عوز، عميد األدباء االسرائيليين بنيات شارون        : وديع عواودة  ،القدس
ا الى مخاوفه من أن شـارون       أن شارون أنجز فك االرتباط من غزة كي يكرس احتالل الضفة الغربية، مشير            

ربما نجد انفسنا قريبا امام حماس فقط دونما اي افـق للتـسوية،             : يسعى لتقويض حكم محمود عباس، وأضاف     
  .وأنا شخصيا ال أعرف الى أين نسير وأخشى أن يكون شارون بنفسه ال يعرف ايضا

  22/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  المستوطنون يصّعدون حملتهم ضّد شارون  .27
 صعد المستوطنون من حملتهم ضد سياسة شارون الذي يعتبر جدار الفصل العنصري نهايـة حـدود                 :الخليل

الكيان، األمر الذي يجعل المستوطنات خارج هذا الجدار وهو يخشون الخطر على حياتهم إضافةً إلى تصورهم                
نتهى باإلحباط واإلقرار باالنسحاب من     هذا التصعيد الذي ا   . بأن هذه السياسة هي بداية لتفكيك هذه المستوطنات       

فقد أكّدت رئيسة مركز باحث السـتطالعات        .بعض المستوطنات إذا تم تعويضهم بحسب المصادر الصهيونية       
      من المستوطنين في الضفة جاهزون إلخالء المستوطنات والـسكن         % 38الرأي التابع ليديعوت أحرونوت أن

يتوقعـون أن   % 53وكشف االستطالع عن أن      .بل تعويضاٍت سريعة  م، مقا 1948داخل المناطق المحتلة عام     
إن االستيطان  % 4إن الوضع سيبقى على حاله وقال       % 25االنسحاب من المستوطنات قادم ال محالة، فيما قال         

  .عن اإلجابة% 18سيبقى ويقوى، وامتنع 
  22/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   والبناء تخدم مصالح سياسية لجان التنظيم : مراقب إسرائيل .28
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أكّد مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي المتقاعد لندنشتراوس، أن لجان التنظيم والبناء في : 21تل أبيب
واتهم العديد من السلطات  .إسرائيل تحولت إلى لجان سياسية تخدم مصالح سياسية وال تقوم بمهامها كما يجب

رب الجيش من دفع ضرائب األرنونا من خالل فرض ضرائب غير المحلية في إسرائيل بالتستّر على ته
تقرير الوفي تعقيبه على  .جاء ذلك في التقرير الذي قدمه إلى رئيس الكنيست اإلسرائيلي .قانونية على الجمهور

دعا رئيس مركز السلطات المحلية الدار، كافة السلطات المحلية إلى إصالح الخلل فيما وعدت رئيسة اللجنة 
تقرير بالسرعة القصوى، خاصة في لجان التنظيم البرلمانية لمراقبة الدولة بمعالجة الخلل الذي أشار إليه ال

 .والبناء التي قالت إنها تستهتر بالقانون بشكل جارف
  21/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  منظمة إغاثة يهودية تدعم بناء منازل سكنية في باغ بكشمير .29

علنت مجموعة إغاثة كشميرية هيومان أيد فوكس أن منظمة إغاثية يهودية بمقرها في لندن قـررت                أ: باكستان
   .زلزالالالمدمرة من   ألف دوالر في مشروع بناء وحدات سكنية بمنطقة باغ35بمساهمة 

  22/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  المتضررين بالجدار في طولكرمعلى توزيع مساعدات  .30
 أكد وزير الزراعة ان المزارعين من اكثر الفئات المتضررة نتيجة السياسة المبرمجـة              :راد ياسين م،  طولكرم

وزارة قدمت مساعدات   الوقال ان   . من قبل إسرائيل ما يستدعي ضرورة دعم المزارعين لتثبيتهم فوق ارضهم          
  .جدار بطريقة مباشرة مزارع من طولكرم تضرروا من ال1500 مليون دوالر لحوالي 1,1بكلفة اجمالية بلغت

  22/12/2005الحياة الجديدة 
  

  بدء العمل في مشروع ناقل المياه بمحافظات غزة .31
 عن بدء انطالق العمل في مشروع ناقل المياه بقطاع غزة           USAIDأعلنت السلطة الوطنية ووكالة      :حامد جاد 

ال القطاع حتى جنوب مدينـة      تمتد من شم  و مليون دوالر، ضمن مرحلته األولى       62الذي تموله الوكالة بقيمة     
  .خان يونس

  22/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  دراسة مسحية تؤكد انخفاض النشاط االستثماري  .32
، %97أظهرت نتائج دراسة مسحية متخصصة، أن النشاط االستثماري في األراضي الفلسطينية تدنى بنسبة 

أن  وأوضحت الدراسة، %.100بنسبة أكثر من وأن نسبة التكاليف اإلضافية الحركة والنقل واإلنتاج ارتفعت 
االقتصاد الوطني عانى خالل السنوات الخمس الماضية الكثير من الصعوبات، بسبب اإلغالقات المتكررة ومنع 

 .التجول واإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية التي طالت األرض واإلنسان والقطاع الخاص على حد سواء
  21/12/2005ا  وف–وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  التعري باإلكراه   ··· شيك بوينت .33

فيلم شيك بوينت القصير جداً يحاول معالجة نظرة اإلسرائيليين إلى جـسد الفلـسطيني،               :فاطمة شعبان ،  دمشق
بصرف النظر عن كونه جسد طفل أو امرأة حامل أو رجل، على أنه قنبلة بشرية موقوتـة متنقلـة يمكـن أن                      

 نظرتهم المرعوبة هذه أجبرت آالف الفلسطينيين على مئات الحواجز علـى            .حظةتنفجر في وجوههم في أي ل     
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التعري الكامل وشبه الكامل، عند الكشف عن أجسادهم على الحواجز ليبددوا مخـاوف الجنـود اإلسـرائيليين                 
 بقدر ما تثير مشاهد التعري اإلجباري تحـت تهديـد         و. وللتأكيد لهم عدم وجود أحزمة ناسفة تحيط بخصورهم       

السالح على الحواجز مشاعر األلم والخزي والهوان، تثير أيضاً السخرية من هذه العقلية اإلسرائيلية التي تنظر                
  .إلى الجسد الفلسطيني على أنه أشد األسلحة فتكاً

22/12/2005االتحاد االماراتية   
  

  حفالن لفرقة فلسطينية   .34
تنظم وزارة اإلعالم والثقافة حفلين فنيين لفرقة موسيقية فلـسطينية فـي أبـوظبي،               :فاطمة النزوري ،  أبوظبي

  .برنامج عرض فيلم وثائقي تسجيليالويتضمن  .والثاني في دبي
  22/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  عنصران من الشاباك يشهدان ضد فلسطيني معتقل في أمريكا  .35

 إن اثنين مـن عناصـر الـشاباك         أمس زيون الصهيوني صباح  في قضيٍة تعود إلى اثني عشر عاماً، قال التلف        
سيدليان بشهادتهما أمام قاٍض أمريكي ضد مواطٍن من أصل فلسطيني يدعى محمد صالح، يحاكم في الواليات                

وذكر التلفزيون أن صـالح      .المتحدة، لالشتباه فيه بتحويل مبالغ مالية لصالح حماس في األراضي الفلسطينية          
اضي األمريكي إلى أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب من ِقبل المحققين الصهاينة، قبـل أن                أشار أمام الق  

  .يتم تسليمه إلى الواليات المتحدة
  22/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 مجلس الشيوخ األميركي يطالب بإبعاد حماس عن االنتخابات  .36

يركي، حذو مجلس النواب االميركي، ودعوا بوش، أمس،  من األعضاء المئة في مجلس الشيوخ االم70حذا 
الى أن يطالب محمود عباس بنزع سالح حماس والفصائل األخرى، تحت طائلة منعها من المشاركة في 

 وقال اعضاء المجلس، في رسالة وجهوها إلى بوش، إن الواليات المتحدة لن يكون أمامها من .االنتخابات
نب عالقاتنا مع السلطة الفلسطينية، إذا سمح بمشاركة حماس أو مثل هذه خيار سوى إعادة تقييم كل جوا

لم يقم بعد بما تعهدت  واعرب أعضاء المجلس عن خيبة أمل عميقة من أن الرئيس الفلسطيني. الجماعات
السلطة القيام به في مناسبات عديدة، من فرض سيطرتها على المنظمات اإلرهابية التي تعمل بحرية في الضفة 

  . لغربية وغزةا
  22/12/2005السفير 

  
  مسؤول الصاعقة سراح ق لطلبنان ي .37

  .أطلقت القوى االمنية باشارة من القضاء المختص، المسؤول عن منظمة الصاعقة أبو حسن غازي أمس
  22/12/2005النهار اللبنانية 

  
  الرياض تتمسك بالمقاطعة من الدرجة األولى إلسرائيل  .38

طعتها من الدرجة األولى للبضائع اإلسرائيلية مشددة على أن ال عالقة لموضـوع             أكدت السعودية استمرار مقا   
وقالـت  . المقاطعة باتفاقية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، في رد على مزاعم أنها ألغت هذه المقاطعـة               
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لمملكـة ألغـت     هذا التصريح جاء لدحض المزاعم التي تنشرها بعض وسائل اإلعالم ومفادها أن ا             :الوكالة إن 
  . المقاطعة من الدرجة األولى مع إسرائيل

  22/12/2005البيان 
  

  السالم في الشرق األوسط مبني على إقامة دولة فلسطينية: عبد اهللا الثاني .39
 أكد العاهل االردني في مؤتمر صحافي مشترك، عقد في أثينا امـس مـع الـرئيس                 :عبد الستار بركات  ،  أثينا

  .الم في الشرق األوسط مبني على إعالن دولة فلسطينية مستقلةاليوناني بابولياس أن الس
  22/12/2005الشرق األوسط 

  
  الهيئة العربية للطاقة الذرية تُطالب دول جوار إسرائيل بوضع خطط طوارئ  .40

طالبت الهيئة العربية للطاقة الذرية الدول العربية القريبة من المفاعالت اإلسرائيلية بوضـع خطـط طـوارئ                 
وأكدت أنها تدرس حالياً إمكان تنفيذ نموذج       . المخاطر اإلشعاعية لهذه المفاعالت والتخفيف من آثارها      لمجابهة  

حادث نووي في مفاعل مشابه لمفاعل ديمونة لتقدير المخاطر البيئية والصحية على دول الجوار، ويعتمد على                
لى فرضيات سيناريوهات الحوادث    المعطيات المتوافرة عن مفاعل ديمونة وعلى البرمجيات الخاصة، إضافة إ         

  .المحتملة وفقاً للمعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  22/12/2005الحياة 

  
  تفعيل التعاون العربي ـ األمريكي الجنوبي لدعم الشعب الفلسطيني .41

فعيل التعاون المشترك    وافقت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية علي المقترحات المصرية لت           : محمود النوبي 
 اعـادة تأهيـل المرافـق    ىفي المجال السياسي وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومساعدة السلطة الفلسطينية عل  

  الحيوية في غزة
  22/12/2005األهرام المصرية 

  
  خطوات إسرائيل المنفردة ال عالقة لها بخارطة الطريق : مبعوث صيني .42

 شي جيه المبعوث الصيني الخاص لعملية السالم في الشرق االوسـط ان             اكد وانغ  :عبدالرازق أبوجزر ،  بكين
بالده ترى في خريطة الطريق فرصة مناسبة لتحقيق السالم بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، وقال نحـن                

 نحن ال نوافق على اي خطـوات وحيـدة        : يقول و .ندعم قيام الدولة الفلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل        
ال بد من دفع عمليـة الـسالم        . الجانب تقوم بها اسرائيل، ومنها انسحابها من غزة واجزاء محدودة من الضفة           

اكد ان االمن ال يمكـن تحقيقـه         و .على اساس قرارات االمم المتحدة واالتفاقيات الموقعة بين االطراف المعنية         
ونفى اي اتصال لبالده مـع حمـاس        . شروعةبالقوة، وال يكون اال من خالل منح الشعب الفلسطيني حقوقه الم          

   .واكد ان الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة صعبة يحتاج خاللها الى المزيد من الدعم
  22/12/2005القبس الكويتية 

  
  حماس ومقولة تشكيل الحكومة الفلسطينية .43

  ياسر الزعاترة 
قد فتحـت شـهية الـبعض علـى نتـائج           من الواضح أن نتائج الجولة األخيرة من االنتخابات البلدية األخيرة           

وتحليالت ال محل لها من اإلعراب ضمن الظروف السياسية الفلسطينية والعربية واإلقليمية والدولية، وضـمن               
  .معادلة الصراع التاريخي مع العدو الصهيوني وما تنطوي عليه من امتدادات شائكة في النسيج الدولي برمته
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أن تغامر برفض التهدئة عندما تتبناها فتح وتعلـن إرادة          '' حماس''إلسالمية  ففي حين ال يمكن لحركة المقاومة ا      
الدفاع عنها مستندة إلى قوة دفع عربية ودولية، اللهم إال إذا اختارت حماس الحرب األهلية، فلن يكون بوسعها                  

لـسطين كمـا هـو    أما صناديق االقتراع فهي في ف. على ما تراه فتح حقاً مشروعاً لها '' السطو''من باب أولى    
حالها في الدول العربية األخرى مجرد لعبة ديكور يمكنها أن تمنح المعارضة أي شيء باستثناء الـسلطة، وإذا                  
فعلت فاالنقالب عليها هو الحل كما وقع في الجزائر، وها نحن نتابع الموقف األمريكي األوروبي من حمـاس                  

 هنا يدخل بعض األذكياء أو المتذاكون على الخط ليقولـوا           .ومسار تأجيل االنتخابات التي يتعزز يوماً إثر آخر       
لك إن الدولة العبرية ومن ورائها الواليات المتحدة األمريكية يمكن أن يقبلوا حماس في السلطة إذا قبلت هـي                   

  .بشروطهم، أي الموافقة على وقف المقاومة وإلقاء السالح، ومن ثم القبول بلعبة التسوية
ؤالء ليس صعباً كما يتوهمون؛ ليس فقط ألن الصهاينة لن يقبلوا الدخول في مغامرة مع               والحال أن الرد على ه    

قوى أيديولوجية لها مرجعياتها التي يصعب التنكر لها وسط شارع عربي وإسالمي مدجج بالرفض، بل أيـضاً                 
لذي يتبقى لها   ألن ما يعرضونه على الفلسطينيين لم يقبل به حتى محمود عباس، فكيف ستقبل به حماس، وما ا                

في وعي جماهير األمة بعد ذلك؟ سيحدث ذلك فقط إذا كان قادة حماس مجموعة من االنتهازيين الذين يملكون                  
القابلية لتمرير كل أشكال العهر السياسي مع الدولة العبرية بما في ذلك تقمص دور أنطوان لحد في فلـسطين                   

وإذا كان هناك من يعتقد ذلك، فسنغامر بالقول إن ما يعتقده           . من دون االلتفات إلى الجماهير التي ستنقلب عليهم       
ليس ثمة ظرف عربي وإقليمي ودولي، إلى اآلن على األقل، يسمح للقوى            . ينطبق عليه، وربما أسوأ منه أيضاً     

اإلسالمية بالقفز إلى السلطة، وسيمر بعض الوقت حتى تتراخى القبضة األمريكية على الوضع الدولي والعربي               
 حالة من التعددية القطبية لكي يغدو ذلك ممكناً، وحين يحدث ذلك سـتكون مهمـة ضـرب المـشروع                    وتنشأ

الصهيوني وإنهائه هي فاتحة النهوض العربي واستعادة اإلنسان العربي والمسلم لحريته وإرادته، بعيـداً عـن                
  .أنظمة القهر والتبعية

ليعة النضال في األمة، تساهم في بـث الـوعي   إلى أن يحدث ذلك ستبقى قوى المقاومة وعلى رأسها حماس ط      
وتجديده وصوالً إلى لحظة النهوض العربي واإلسالمي، حيث سيتزامن تحرير األرض مـع تحريـر اإلرادة                

  . الجمعية لألمة
  22/12/2005الدستور  

  
  حركة تغييرية في فكر قادة حماس .44

  علي الطعيمات
طالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة شارون اإلرهابية        الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية ت     

لرفع الحواجز العسكرية واالنسحاب من كافة المدن الفلسطينية لتوفير األجواء المالئمة لالنتخابات التـشريعية              
والضوء األميركـي   ‚ فيه تفاؤل كبير بهذا المجتمع الذي ال يحرك ساكنا من دون ضوء أخضر أميركي             ‚ المقبلة
فاليـد اإلسـرائيلية مطلقـة وال تـسمح اإلدارة          ‚ يس عاطال عن العمل كما يمكن الظن وإنما ضوء أحمر         هنا ل 

األميركية ألحد الحركة لكفها عن الشعب الفلسطيني األعزل والذي يحاول أن يمارس الديمقراطية مـن أوسـع                
مقبلة على أسس متينة عمادهـا      إلعادة صياغة وتشكيل خطواته ال    ‚ أبوابها وهي باالحتكام إلى صناديق االقتراع     

ألنها ال تريد للشعب الفلسطيني     ‚ وهو ما تقف سلطات االحتالل في طريقه      ‚ احترام نتائج االقتراع وارادة الشعب    
  ‚ان يفتح الطريق أمام بداية إصالح شامل‚ بكافة أطيافه ومكوناته السياسية واالجتماعية والعسكرية

 تعتقد أنها بالحواجز العسكرية وباقتحامات قواتها ومـستوطنيها للمـدن       وإذا كانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي    
ومواصـلة  ‚ عالوة على قصفها الجوي والبري للجسور والطرق في قطاع غـزة          ‚ والبلدات والقرى الفلسطينية  

سياسة االغتياالت واالعتقاالت لكسر شوكة الفصائل واستدراجها للقيام بعمليـات استـشهادية تكـون ذريعـة                
ن وحكومته اإلرهابية للقيام بكل ما من شأنه عرقلة إجراء االنتخابات لتخريبها ألنها تخشى قدوم العنصر                لشارو
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الجديد في العملية السياسية الفلسطينية متمثال بحركة حماس التي تميل إلى االنخراط فـي مؤسـسات الـسلطة                  
ا للمشاركة فـي الحكومـة الفلـسطينية        عالوة على استعداده  ‚ الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في حركة اإلصالح     

ووقف عملياتها االستشهادية وهو ما يمكن اعتباره عملية انقالبية على برنامج الحركة وقناعاتها ورفضها الدائم               
  ‚التفاقات أوسلو ونتائجها التي تعتبر السلطة الفلسطينية واحدة من أهم نتائجها

ومن المشاركة فـي المؤسـسات التنفيذيـة للـسلطة          ‚ ديةوهذا التغير في موقف حماس من العمليات االستشها       
مؤشر مهم ورسالة بليغة إلـى مجلـس        ‚ جاء على لسان سعيد صيام مرشح حماس عن دائرة غزة         ‚ الفلسطينية

واالتحاد األوروبي اللذين لوحا بقطع المعونات المالية للسلطة الفلسطينية إذا فازت حماس في             ‚ النواب األميركي 
  ‚ريعية المقرر أن تجرى في الخامس والعشرين من يناير المقبلاالنتخابات التش

وتصريحات صيام تزامنت مع تصريحات تغييرية أخرى أطلقها ياسر منصور الناطق باسم حركة حماس فـي                
والذي لم يستبعد فيها إجراء اتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي في مجال الخدمات لتسهيل حيـاة               ‚ محافظة نابلس 
  ‚ني وتوفير احتياجاتهم األساسيةالشعب الفلسطي

تحتاج إلى وقفة تأمل وإعادة نظر من اإلدارة األميركية وإلزام          ‚ الحركة التغييرية في قناعات وفكر قادة حماس      
واعطاء الفلسطينيين فرصة تقرير مستقبلهم     ‚ الكيان اإلسرائيلي برفع الحواجز ووقف كل اجتياحاتها واعتقاالتها       

  ‚واعطاء فرصة المداد المفاوضات بدماء جديدة‚ عبر صناديق االقتراع
 22/12/2005الوطن القطرية 

  
  حركة حماس والتكّيف السياسي  .45

  علي بدوان  
النتائج التي أفضت إليها الجولة الرابعة من االنتخابات البلدية الفلسطينية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،                  

ت أمامها األبواب على مصراعيها للولوج إلى دائرة        وفتح . كرست التحول البراغماتي المشروع لحركة حماس     
القرار الرسمي الفلسطيني، كطرف وفصيل مؤثر داخل ساحة العمل السياسي الفلسطيني، بما في ذلـك إعـادة                 
البحث في انضمامها إلى عضوية منظمة التحرير الفلسطينية، بعد سنوات من التجاذب والحوار مـع مختلـف                 

لب الظن، فإن الدرجة العالية من البراغماتية التي أطلت بنفسها عبر المواقف المعلنة             وأغ . األطراف الفلسطينية 
للقيادات المسؤولة في حركة حماس، لعبت دوراً مهماً في تمرير اسـتحقاق العمليـة االنتخابيـة الديمقراطيـة         

  . بسالسة كاملة دون التواءات أو اهتزازات
رائيلية التي بدأت تضج وتصرخ من العقالنية العالية التي دفعت          خصوصاً مع تواتر األصوات األميركية واإلس     

بحركة حماس نحو المشاركة في العملية الديمقراطية االنتخابية للبلديات الفلسطينية وعلى طريـق االنتخابـات               
نية في الوقت الذي اتخذت فيه السلطة الوطنية الفلسطي        . 2006 يناير   25المقبلة للمجلس التشريعي المقررة يوم      

موقفاً حاسماً ورافضاً ألي تدخالت خارجية في الشأن االنتخابي الفلسطيني ونتائجه باعتبـاره حقـاً مـصوناً                 
   . ومحفوظاً لكل الفلسطينيين ولمختلف األطراف الفلسطينية المشاركة في هذا االستحقاق

تية والدروس التي اسـتوعبتها     وفي هذا اإلطار، يلحظ المتابع لشؤون البيت الفلسطيني، مدى التحوالت البراغما          
حركة حماس في سياق أدائها السياسي واإلعالمي والمقاوم على أرض الواقع، مستفيدة في ذلك من تجربتهـا                 

وأولى عناصر البراغماتيـة المـشار       .أوالً، ومن تجربة فصائل المقاومة الفلسطينية بسلبياتها وايجابياتها ثانياً        
  : إليها، يمكن أن نسجلها من خالل

التوجه المتسارع لحركة حماس في سياق سعيها للدخول إلى البيت الفلسطيني االئتالفي من أوسع أبوابه، عبـر                 
القبول بمبدأ التشاركية والتحالف تحت سقف القواسم المشتركة بعيداً عـن نزعـة االحتـواء، اسـتناداً إلـى                   

المقبلة المقررة للمجلـس االشـتراعي      المحاصصة المشروعة عبر صندوق االقتراع في االنتخابات البرلمانية         
وبهذا المعطى، فإن النتائج المتوقعة من انتخابات المجلس االشتراعي          . الفلسطيني، بدالً من المحاصصة الفوقية    
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وحضور مختلف القوى في سياق إعادة بنـاء         .  ستعطي المؤشرات الدالة على حجم     25/1/2006المقررة يوم   
ر جبهوي موحد يضم كل أطياف الحركة الوطنية بما في ذلـك قـوى التيـار                منظمة التحرير الفلسطينية كإطا   

التي أصبحت قاب قوسين من الدخول إلـى عـضوية منظمـة            ) حركتي حماس والجهاد  (اإلسالمي الفلسطيني   
تمسك الحركة بنبذ العنف الداخلي في البيت الفلسطيني، والتأكيد على الشراكة الوطنية والسياسية مع               . التحرير

  . ميع، خصوصاً مع حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينيةالج
كما نلحظ، التوجه المتسارع لحركة حماس في توسيع دائرة عالقاتها العربية والدولية، ومحاولتها المـشروعة               
للبدء في حوار شامل مع اإلدارة األميركية، والغرب بشكل عام، انطالقاً من تطـور مواقفهـا فـي التعـاطي                    

ومحاولتها  مسح االدعاءات الغربيـة التـي وسـمت سياسـة             . مراكز القرار المؤثرة في العالم    السياسي مع   
، فحركة حماس ليست طالبان وقـضية فلـسطين ليـست           "إرهابياً"وممارسات حركة حماس باعتبارها تنظيماً      

ين شخصيات  وفي هذا اإلطار فإن معلومات مؤكدة تسربت قبل فترة عن حوارات ولقاءات تجري ب              . أفغانستان
وفي سياستها الداخلية الخاصـة بهـا،        . من اإلدارة األميركية وبعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس        

نلحظ أيضاً ما اصطلح عليه  تغذية المواقع القيادية بالعناصر الشابة المنفتحة سياسياً وإعالميا، والبعيـدة عـن                  
 وارتقت السلم القيادي لحركة حماس فـي سـياق          وهي العناصر التي صعدت مع صعود االنتفاضة،       . التشنج

التعويض المنطقي للخسارة التي منيت بها الحركة نتيجة قيام قوات االحتالل باغتيال أعداد كبيرة مـن قادتهـا                  
  . الميدانيين العسكريين والسياسيين على حد سواء

  22/12/2005البيان 
  

  رؤية مريبة  .46
  احمد عمرابي  

ور جبهة إسرائيلية أميركية أوروبية في مواجهة حماس الفلسطينية بعد أن ارتكبت            أكثر من أي وقت مضى تتبل     
مثل إسرائيل والواليات المتحدة لم يـستطع        . هذه المنظمة النضالية إثم الفوز في معركة انتخابية حرة وتعددية         

وم حمـاس مـن قيـادات       فخص. االتحاد األوروبي توجيه انتقاد إلى العملية االنتخابية الفلسطينية هذا األسبوع         
ولكن، وكما ورد على لسان خافير سوالنا مفوض         . السلطة الفلسطينية هم أول من شهد علنا بنزاهة االنتخابات        

الشؤون الخارجية األوروبية فإن المأخذ األساسي للجبهة الغربية ـ اإلسرائيلية على حماس هو عدم اعترافهـا   
ماهي المكافأة التي تلقاها من اعترفوا بإسـرائيل        : ا يبرز تساؤل  وهن . بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية     

  وحقها في الوجود من الواليات المتحدة أو الدول األوروبية أو إسرائيل نفسها؟ 
 242في الماضي القريب أعلنت دول الجامعة العربية قاطبة التزامها الرسمي بقرار مجلس األمن الدولي رقـم                 

وقبـل بـضع     . ص عليه من االعتراف بوجود إسرائيل كدولة ذات حدود آمنـة           بما في ذلك ما ن     1967لعام  
سنوات فقط تبنى اجتماع قمة عربية على أساس مبدأ األرض مقابل السالم مشروعاً يتضمن االعتراف بالدولة                

 . اإلسرائيلية في مقابل تصفية احتاللها غير الشرعي في األراضي الفلسطينية وغيرها من أألراضـي العربيـة               
سوى المزيد من التوسع االستيطاني على األراضـي        .. فماذا كان تجاوب إسرائيل وحلفائها الغربيين؟ ال شيء         

  الفلسطينية بموافقة ضمنية من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي؟ 
وماذا كسب عرفات ومن بعده أبومازن من اتفاق أوسلو الذي أفرز في عهـد عرفـات إلغـاء الميثـاق                .. بل  
ان  وطني الفلسطيني الذي يتضمن مبدأ الكفاح المسلح وأفرز في عهد خلفه سياسة إزالة عسكرة االنتفاضـة؟                 ال

األميركيين واألوروبيين يتعاملون مع قضية الصراع العربي اإلسرائيلي وقضية الشعب الفلسطيني تحديداً وكأنه             
ين مستقلتين متكـافئتين ومتـساويتين فـي        كأن القضية مجرد نزاع بين دولت     .. ال يوجد احتالل على اإلطالق      

ولذا فان السؤال الذي يطرح هو ما اذا كانت الواليات المتحدة والـدول األوروبيـة علـى                 . الشرعية القانونية 
استعداد لحمل الدولة اإلسرائيلية على إعادة األراضي العربية المحتلة إذا تجاوبت منظمات المقاومة مع الدعوة               
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وفقاً للمعطيات المرئية فان الغرب ال يرى نفسه كوسيط حيادي           . ة إلى إلقاء السالح نهائياً؟    األميركية واألوروبي 
  . ونزيه في سياق الصراع العربي اإلسرائيلي وإنما يرى نفسه كشريك استراتيجي مستديم للدولة اليهودية

  22/12/2005البيان 
 

  ! وضع شـاذ .47
  وحيد عبد المجيد    . د

ل أيام عن إمكان إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها الشهر المقبـل             سألني صحفي بريطاني قب   
 كانت الدهشة تسكنه بعد أيام قليلة أمضاها بين الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                .في ظل أوضاع شديدة التوتر    

نتبهت إلـى أننـا      وا . الحظت مدى االستغراب الذي بدا عليه، ولم يكن ممكناً إخفاؤه          .وتوجه بعدها إلى القاهرة   
  .نحن العرب تعودنا على العيش وسط متناقضات شتى، فلم يعد يدهشنا ما يمأل غيرنا بالدهشة

كان المشهد مدهشاً حقاً في ذلك اليوم بعد ساعات على إغالق لجنة االنتخابات المركزية الفلـسطينية مكاتبهـا                  
المقنعين وغير المقنعين في رفح وخان      بسبب تعرض خمسة من هذه المكاتب العتداءات من عشرات المسلحين           

 كيف، إذن، يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية في مثل هذه األجواء؟ ولم يكن االعتـداء               .يونس وجباليا ونابلس  
على مكاتب لجنة االنتخابات المركزية إال جزءاً صغيراً في مشهد تبدو تفاصيله في معظمها أبعد ما تكون عن                  

  .فالتوترات المسلحة ال تنقطع، وال يمر يوم واحد هادئ· تخابيةأبسط متطلبات أي عملية ان
وفضالً عن ذلك، ال يعرف بعض الفصائل التي أعلنت أنها ستشارك في االنتخابات هل ستواصل التهدئة التـي            

! ينتهي أمدها بعد تسعة أيام فقط، أم ستعود إلى تصعيد العمل المسلح لتزلزل األرض من تحت أقـدام العـدو                   
ـ       يحات التي صدرت عن قادة في حركة حماس خالل األسبوعين         فالتصر ول  األخيرين غير منسجمة، حتى ال نق
 بعضهم أكد أنه ال مجال لتجديد التهدئة، فيما أعطى بعض آخر انطباعاً بأن التجديـد وارد، وأحـال         .متضاربة

 هو حال حركة حققت تقدماً       وعندما يكون هذا   .فريق ثالث األمر إلى جولة جديدة في الحوار الوطني الفلسطيني         
  .ة األسبوع الماضي، فالبد أننا إزاء وضع غير طبيعين االنتخابات البلديكبيراً في الجولة الرابعة م

 فهي أزمة   .هذا الوضع الذي ال يمكن أن يكون طبيعياً ليس عابراً أو مؤقتاً، وهذا هو جوهر األزمة الفلسطينية                
 فقـد ارتـبط     .لوطنية، التي نشأت في ظل صيغة انتهت وبقيت هـي         هيكلية مرجعها إلى شذوذ وضع السلطة ا      

 بصيغة أوسلو التي وضعت لها إطاراً تعمل فيه خالل مرحلة انتقالية لمـدة              1994تأسيس هذه السلطة في عام      
  .خمس سنوات يتم خاللها، أو بدءاً من السنة الثالثة فيها، تحديد الوضع الفلسطيني النهائي

 أخفقت في الوصول إلـى      2000ي أجريت لتحديد هذا الوضع في كامب ديفيد في يوليو           غير أن المفاوضات الت   
 ولكن السلطة التي    .اتفاق، األمر الذي أدخل الفلسطينيين وإسرائيل في صدام عنيف انهارت خالله صيغة أوسلو            

 حركات التحـرر    أنشأتها هذه الصيغة بقيت في وضع يبدو شاذاً بمعنى أنه ال مثيل له يمكن أن نجده في تاريخ                 
  ·الوطني والصراع ضد االستعمار

لكن ربما يقول قائل هنا إنه كانت هناك حكومات وطنية في بالد عدة خالل مرحلة النضال من أجـل التحـرر       
   ففيم يختلف وضع السلطة الفلسطينية إلى الحد الذي يجيز وصفه بالشذوذ السياسي؟.من االستعمار

اء حالة استعمار استيطاني استئصالي ارتدى ثوب التحرر الوطني، ولم يعترف            أننا إز  -أوالً-ال ينبغي أن ننسى   
 فقد زعمت الصهيونية أنها تسعى إلى تحرير أرض الميعاد وإعادتهـا إلـى أصـحابها          .رواده أبداً أنهم أجانب   

  .اليهود
جنوب إفريقيا التـي    ولذلك اكتسب االستعمار االستيطاني الصهيوني طابعاً استئصالياً ال مثيل له حتى في حالة              

 وهذا فرق أول بـين وضـع الـسلطة الفلـسطينية       .يرى كثير من الباحثين أنها هي األقرب إلى حالة فلسطين         
  .واألوضاع التي أحاطت حكومات وطنية نشأت في مراحل الصراع من أجل التحرر الوطني في بالد عدة
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التي نشأت فيها حكومات وطنية في ظل االحتالل        أما الفرق الثاني، واألهم، فهو نوع النضال الوطني في البالد           
 فلم تكن المقاومة المسلحة هي محـور هـذا النـضال            .قامت بدور مشهود في السعي إلى إنهاء هذا االحتالل        

 ولذلك لم توضع تلك الحكومات في مثل هذا الوضع الصعب الذي تجد السلطة              .الوطني، وإنما المقاومة المدنية   
 فالمـشكالت األكبـر     .آلن بسبب الميل الغالب لدى مختلف الفصائل إلى العمل المـسلح          الفلسطينية نفسها فيه ا   

واألكثر تأثيراً التي تواجهها السلطة الفلسطينية تعود إلى ازدياد وزن المقاومة المسلحة فـي العمـل الـوطني                  
 في التفاقم مع    الفلسطيني، وخصوصاً منذ نشوب انتفاضة األقصى، أي في الوقت الذي بدأت أزمة هذه السلطة             

  .انهيار صيغة أوسلو التي أنشأتها وحددت لها دورها
وهذا هو المصدر األول للمشكالت التي تواجه اإلعداد لالنتخابات البرلمانية، بدءاً من رفض إسرائيل مشاركة               

بالرغم من أن كل الفصائل األخرى مسلحة أيضاً وفـي مقـدمتها            (حركة حماس فيها باعتبارها حركة مسلحة       
، وحتى االعتداء على مكاتب لجنة االنتخابات وعدم وضوح الموقف بعد انتهاء فترة التهدئـة فـي                 )ركة فتح ح

  .آخر أيام العام الجاري
 1924ويختلف ذلك مثالً عن الوضع الذي شُكلت في ظله حكومة مصرية تحت االحـتالل البريطـاني عـام                   

 كان النضال الوطني المصري ضـد       . مصر حينئذ  برئاسة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية غير المنازع في        
 .هذا االحتالل سلمياً ومدنياً في اتجاهه الرئيس، وكان العمل المسلح ثانوياً على هامش هـذا االتجـاه الـرئيس      

واألهم من ذلك أنه كان عمالً فردياً في معظمه، أو من تدبير مجموعات وطنية سـرية صـغيرة للغايـة، أو                     
داء األقصى  كتائب شه اها بأي من األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية اآلن، بدءاً من           متناهية الصغر إذا قارن   
  . القساموحتى كتائب عز الدين

 ،1945 وحتى جالء االحتالل البريطـاني عـام         ،1924ولذلك لم تواجه الحكومات الوطنية المصرية منذ عام         
نهاء العمل المسلح أو تفكيك ما يسميه اإلسرائيليون        ضغطاً من النوع الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية اآلن إل         

  .ويوافقهم عليه المجتمع الدولي في معظمه البنية التحتية لإلرهاب
كانت المقاومة ضد االحتالل في مصر سياسية ومدنية اعتمدت على رفع مستوى الوعي الشعبي وتحقيق تعبئة                

 عبر التظاهرات واالضرابات ومقاطعة المحتلـين       جماهيرية واستنهاض المشاركة الشعبية في النضال الوطني      
وإذا أخذنا مثاالً لذلك التحرك األهم في هذا االتجاه وهـو           · وبناء المؤسسات الوطنية البديلة عن سلطة االحتالل      

 كان الهدف األساسي له هو السعي إلـى     ،1918تكوين الوفد المصري عقب انتهاء الحرب العالمية األولى عام          
وعندما أعاقت سلطة االحتالل خطى هـذا الوفـد         ·  عبر الوسائل السلمية ما وجد إلى ذلك سبيالً        نيل االستقالل 

ثـورة  (واعتقلت مؤسسيه، رد المصريون بتظاهرات أشعلت إحدى أهم الثورات الشعبية في القرن العـشرين               
 ذريعـة لتـدعيم     التي زلزلت األرض تحت أقدام المحتل، وليس بعمليات فدائية يتخذها هذا االحـتالل            ) 1919

  ·أركانه وارتكاب المزيد من الجرائم
وهذا هو الفرق الجوهري بين حالة مصر، وغيرها من الحاالت التي عرفت حكومات وطنية في ظل االحتالل،                 

 كانت تلك الحكومات قادرة على دعم النضال الوطني ألنه كان سياسياً ومدنياً، أي شعبياً فـي                 .وحالة فلسطين 
  ·يس مسلحاًالمقام األول، ول

وليس في إمكان السلطة الفلسطينية أن تلعب دوراً مماثالً في دعم المقاومة، وبناء المؤسـسات الوطنيـة إال إذا       
اقتنعت الفصائل كلها بأن المرحلة الراهنة في تاريخ قضية فلسطين تقتضي إعطاء أولويـة مطلقـة للمقاومـة                  

ئل التي تقدس العمل المسلح على نفـسها، كـل مـا هـو               وال يعني ذلك أن تنقلب الفصا      .المدنية غير المسلحة  
مطلوب منها أن تعطي المقاومة المدنية فرصة مماثلة لتلك التي سادت فيها المقاومـة المـسلحة، وأن تجعـل                   

ـ         .النضال المدني هو األساس على مدى السنوات الخمس القادمة         ام  في هذه الحالة تزول الصعوبات األكبـر أم
 وعندئذ يمكن أن تكون انتخابات الشهر المقبل        .تطبيع وضعها غير الطبيعي اآلن    تستطيع  السلطة الفلسطينية، و  

  .حلقة أساسية من حلقات النضال من أجل االستقالل الفلسطيني
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22/12/2005االتحاد االماراتية   
 

  عباس يفكر في االستقالة احتجاجاً على االنقسامات الفتحاوية  .48
  شاكر الجوهري 

أكثر من عامل   . ية الفلسطينية مرجح عدم اجرائها في موعدها المقرر منتصف يناير المقبل          االنتخابات التشريع 
إسـرائيل والواليـات    . سياسي هام يؤشر في هذا االتجاه، خاصة أن معظم األطراف المؤثرة ال تريد اجراءها             

غـرار الفـوز    المتحدة األمريكية ترفضان اجراء االنتخابات، إن كانت ستؤدي الى فوز حركة حماس، علـى               
محمود عباس، رئيس الـسلطة الفلـسطينية ال يريـد اجـراء هـذه      . الكاسح الذي حققته في االنتخابات البلدية  

صحيح أن استطالعات الرأي العام الفلسطيني ال       . االنتخابات، ما دام انقسام حركة فتح يعزز فرص فوز حماس         
منظمة التحرير الفلسطينية، على حركـة حمـاس        تزال تظهر تفوقا في شعبية حركة فتح، والبرنامج السياسي ل         

ـ          فتح بين قائمتين فتحاويتين يعـزز فـرص         وبرنامجها، لكن الصحيح أيضا هو أن تبعثر األصوات المؤيدة ل
  . حماس في الفوز

عباس يخشى فوز حماس، ليس فقط ألنه حريص على نجاح فتح، وإنما كذلك ألن حماس ال تزال تعلن تمسكها                   
وهي تريد خوض االنتخابات التشريعية من أجل اعادة االعتبار لهذا البرنامج، وذلك علـى              . ومببرنامجها المقا 

نحو يجعل التزام رئيس السلطة باستحقاقات المرحلة األولى من خريطة الطريق، المتعلقة بنزع سالح فـصائل                
  . المقاومة، وتفكيك بنيتها التحتية، مجرد التزام نظري غير قابل للتطبيق العملي

فوز حماس باالنتخابات التشريعية يعني في الترجمة العملية عزل رئيس السلطة، عبر تحالف حماس مع عـدد                 
  . من الفصائل الفلسطينية األخرى، وخاصة كتائب شهداء األقصى ولجان المقاومة الشعبية

النتخابـات،  مثل هذا الفوز سيجعل عباس غير قادر على تجاهل حماس وحلفائها لدى تشكيل حكومة ما بعـد ا                 
وإن فعل، فإن أية حكومة ال تلتزم بقواسم مشتركة مع حماس لن تتمكن من الحـصول علـى ثقـة المجلـس                      

  . الشرط الالزم لبقائها في الحكم.. التشريعي
  . لذلك، تكشف مصادر موثوقة أن عباس لجأ الى القاهرة كي تعمل على اقناع حماس بتأجيل االنتخابات

فق، ألنه ليس هناك حزب في الدنيا يقبل بتأجيل اجراء االنتخابات المؤكد فوزه فيهـا،               بالتأكيد أن حماس لن توا    
  ..! الى حين تتوافر ظروف مختلفة يتأكد فشله فيها

 -وقد فعلتها مؤخرا حين امتنعت عن قبول استئناف الحوار الفلـسطيني            . وحماس تستطيع أن تقول للقاهرة ال     
  . ل تمديد العمل بالتهدئةالفلسطيني في العاصمة المصرية من أج

وحماس تريد اآلن أن    . حين فاز عباس برئاسة السلطة، اعتبر ذلك فوزا لبرنامج رفض المقاومة واالنتفاضة           
  . ترد االعتبار لهذا البرنامج عبر صناديق االقتراع

  . قتتال نحو اال- ال سمح اهللا -انقسامات فتح تدفع الشارع الفلسطيني إذاً نحو االنقسام، إن لم يكن 
يضاعف احتماالت فوز حماس اآلن، ليس فقط االنقسام الفتحاوي، ولكن طبيعة هذا االنقسام المؤسـس علـى                 

  . تعارض المصالح، ال على تعارض األهداف والشعارات
فها هما محمد دحالن وجبريل الرجوب يتناسيان خالفاتهما، ويقرران التوحد في قائمة المستقبل، لينافـسا معـا                 

. دحالن يريد مواصلة السير على طريـق الطموحـات العريـضة          .. س السلطة، ولكل منهما اسبابه    قائمة رئي 
والرجوب يريد أن يحصن نفسه عبر صناديق االقتراع في مواجهة قرار مفاجىء قد يتخذه عبـاس فـي أيـة                    

  . لحظة، ويقضي باالستغناء عن خدماته
  . بات الرئيسوطموحات الرجلين تتجاوز بكل تأكيد كرسي الرئاسة، وحسا
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وهو جامع قديم سابق على     . مثل هذه الحسابات والطموحات هي ما يجمع دحالن والرجوب بمروان البرغوثي          
جامع تشكل منذ بدايات قيام السلطة الفلسطينية، حـين تعاهـد           .. سقوط البرغوثي في قبضة األسر اإلسرائيلي     
  . الثالثة على العمل معا، والتنسيق فيما بينهم

وحين يفـوز   .  البرغوثي - الرجوب   -مة على الكثير من المصالح المشتركة، هي ما يجمع دحالن           حسابات قائ 
الثالثة، بفضل شعبية البرغوثي على وجه الخصوص، سيصبح البرغوثي هو األقل تأثيرا في صياغة السياسات               

  . الالحقة بفضل وجوده في األسر اإلسرائيلي
  ؟ ..لقدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحوماذا عن موقف فاروق ا: هنا يقفز السؤال

ومحمد دحالن تؤكد اوساطه أنـه أجـرى        . جبريل الرجوب يؤكد أن القدومي أيد انضمامه الى الئحة المستقبل         
  ..! والقدومي نفسه ينفي كل ذلك في صياغات تفيد التأكيد. اتصاالت هاتفية مع القدومي

  :  القدومي في هذا الشأنثالثة بيانات وتصريحات متتالية صدرت عن
لكنه أكد أيضا حق كل عضو في       . البيان األول أكد القدومي فيه براءة اللجنة المركزية من كل قوائم الترشيحات           

  . فتح بخوض غمار االنتخابات إذا توافرت له فرص النجاح
ومي أن يـدفع    وألن فرص النجاح متوافرة لدحالن والرجوب والبرغوثي، وآخرين في قائمتهم، يحـاول القـد             

هؤالء نحو تطوير مواقفهم السياسية عبر اشتراط اعالن دعمهم للمقاومة، وابداء حرصـهم عليهـا، ودعمهـم                 
للوحدة الوطنية والعمل لتحقيقها، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلـسطيني              

: محصلة هذا البيـان   . سياسية التي على المرشحين تبنيها    بكل ثوابتنا وتوجهاتنا الوطنية، وتأكيدنا في برامجنا ال       
ولكن هل يمكن تصور توحـد مواقـف دحـالن          ..! امنحكم غطاء الشرعية، إن منحتم مواقفي السياسية التأييد       

  ؟ ..والرجوب مع مواقف القدومي
م شكلت بعيدا عـن     البيان الثاني للقدومي جاء ليعزز قائمة المستقبل بشكل غير مباشر، فهو يقول إن كل القوائ              

األصول المرعية، لكنه يخص القائمة التي شكلها عباس بالقول إنها شكلت في اجتماعات جانبية ألعضاء اللجنة                
ويتبع القدومي ذلك بالقول إنه ال يفـرق بـين          ..! المركزية دون علمنا، لذا فهو تصرف فردي غير ملزم ألحد         

ولهذا، دعاهم مرة أخرى الى االلتزام بالثوابـت واألهـداف          . مأبناء فتح وكوادرها، وال يسمح لهم بالفرقة بينه       
التي تتلخص بااللتزام بالمقاومة والحرص عليها ودعم الوحدة الوطنية والعمل علـى تحقيقهـا، مـع التمـسك      
بمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بكـل ثوابتهـا وتوجهاتهـا الوطنيـة، وبرنامجهـا         

يدقق في كلمات القدومي يجد أنه يدعو لاللتزام بالبرنامج المرحلي لمنظمة التحرير، التي كانت              ومن  . السياسي
  ..! اوسلو أحد أبرز مخرجاته

أما البيان الثالث الذي اصدره أمس، فقد كان األكثر وضوحا لجهة نفيه حدوث اتصال هاتفي بينه وبين دحالن،                  
وهي دعـوة   ..! يكرر الدعوة للتمسك بذات المواقف المشار إليها      لكنه يعود و  . ومباركته تشكيل قائمة المستقبل   

له يـوم فكـر بمنافـسة       صتنسجم على كل حال مع تأييده العلني لترشيح مروان البرغوثي، بعد أن كان هدد بف              
  . محمود عباس على رئاسة السلطة

 المتنافسة لالنتخابات، يقـول     والقدومي الذي يؤكد في كل بياناته أنه لم يكن مطلعا على تشكيل القوائم الحركية             
في مقابلة اجرتها معه وكالة معا الفلسطينية لألخبار ليس لي رغبة في تسمية األعضاء المرشـحين للمجلـس                  
التشريعي ونترك ذلك، كما قلت، للقيادات الحركية في المناطق، فهي أقدر على اختيار المرشـحين لمعرفتهـا                 

 والفهم السياسي للظروف المحلية بشكل خـاص، ولبرنـامج العمـل            بأعضاء الحركة ممن تتوافر فيهم الكفاءة     
  . السياسي العام الذي اقرته الحركة

القدومي بالتأكيد يعني هنا دحالن والرجوب والبرغوثي، فهؤالء هم القادة الحركيون في المناطق، ال محمـود                
  . اء اللجنة المركزيةعباس، الذي شكك بشرعية قائمته، كونها أقرت في اجتماع جانبي لعدد من أعض

  ؟ ..بين تصريح وآخر.. ؟ وما الذي يريده من هذا التباين بين موقف وآخر..لماذا تتباين تصريحات القدومي
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القدومي نفسه يجيب على هذا السؤال في بيانه الثالث بما أن هذه االنتخابات الحالية تجري في ظـل االحـتالل       

أي أنـه   ..  فهذا من شأنه أن يحد من حرية الشعب وخياراته المـستقلة           اإلسرائيلي، واستمرار المقاومة الباسلة،   
يشكك مسبقا بنتائج االنتخابات التشريعية، وهو ذات التشكيك الذي صدر عنه اتجاه انعقاد المؤتمر العام لحركة                

  . فتح في ظل االحتالل
  ؟ ..هل هنالك لعبة مزدوجة تهدف الى توافر ظروف تدفع محمود عباس لالستقالة

مصادر فلسطينية موثوقة من عيار الدكتور عبد الستار قاسم، الذي نافس عباس في انتخابات رئاسة الـسلطة،                 
  .تؤكد أن أبو مازن كان سيقدم استقالته، لو كان هناك رئيس وزراء قوي

  21/12/2005الشرق القطرية  
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