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  الفصائل الفلسطينية تتمسك باالنتخابات في موعدها  .1

 علنـت الفصائل الفلسطينية، أ  أن   :غزة والوكاالت  من   ماهر إبراهيم  عن مراسلها  23/12/2005البيان  نشرت  
 اجتماع عقدته في مقر حزب الشعب في غزة حضره ممثلون عن الفـصائل المـشاركة فـي االنتخابـات                    بعد

وطالبـت  ,  تمسكها بإجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المقـرر        ,محمود الزهار إضافة إلى   باستثناء فتح   
 عباسمن ناحيته ترأس    و. شاركةوأكدت على التمسك بحق المواطنين في مدينة القدس بالم        .  بذلك محمود عباس 

دعـت الحكومـة    حيث   ,اجتماعا للجنة المركزية لفتح حيث تم تدارس االستعدادات الجارية إلجراء االنتخابات          
اإلسرائيلية إلى عدم وضع العقبات والعراقيل وخاصة في القدس، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز وحدة الحركة               

من جهتها أكدت اللجان الشعبية في غزة على أن إجراء االنتخابات في            و. ورص صفوفها والتقدم بقائمة واحدة    
  .موعدها مهمة جماعية وواجب وطني وأن تأجيلها ال يخدم سوى إسرائيل

 الفصائل دعـت عبـاس الـى        إلى أن : غزة من   23/12/2005 الشرق األوسط    مراسل صالح النعامي    وأشار
  . ملية االنتخابية لمتابعة العن عنهاتشكيل لجنة من السلطة وممثلي

اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر        أن   : وليد عوض من رام اهللا     23/12/2005القدس العربي   وذكر مراسل   
 امس المضي قدما باالستعداد الجراء االنتخابات في موعدها، كما قررت مواصلة اتصاالتها مع المجتمع               قررت

  . اجراء االنتخابات وخاصة في القدس اسرائيل لتسهيلىالدولي والرباعية لممارسة الضغط عل
صائب عريقات رأى، أن أي تأجيل لالنتخابات أن :  في نقال عن وكاالت23/12/2005 السفير وجاء في

سيثير انطباعاً لدى العديد من الفلسطينيين بأن فتح استغلت الضغوط االسرائيلية كعذر إلرجاء االقتراع، بينما 
أضاف ان سيناريو مماثال سيثير و. عزيز الدعم لها في مواجهة حماس بهدف تئهاهي تسعى حقاً الى إجرا

وحث اسرائيل على أن تتخذ قريباً  . يشعل حرباً أهليةويمكن أن, فوضى وخروجاً عن القانون أكبر اتساعاً
، قراراً نهائياً حول التصويت في القدس، موضحاً أن أبو مازن أبلغ الفصائل انه سيبلغهم بالقرار االسرائيلي

  . ويتم اتخاذ القرار المناسب بشكل مشترك
  

  بذخ في االنتخابات الفلسطينية يطرح تساؤالت عن تمويل خارجي  .2
 ادارة الحملة    لحساب الطوابق الثالثة في فندق أنكرز سويتس في رام اهللا تحولت مكاتب تعج بالحركة            : رام اهللا 

عاملون من مستويات اكاديميـة مختلفـة، ينـشطون         . االنتخابية لقائمة الطريق الثالث التي يقودها سالم فياض       
ويظهر ذلـك مـن     . بدأب، ويتقاضون أجوراً مجزية تزيد كثيراً عن متوسط األجور في المؤسسات الحكومية           

خالل العدد الكبير من الموظفين الحكوميين الذين حصلوا على إجازات غير مدفوعة األجر ليلتحقـوا بفرصـة               
ئمة التي تضم أو تحظى بدعم مباشر من شخصيات ليبراليـة تعـرف بعالقاتهـا               قاهذه ال و .العمل الموقتة هذه  

الحسنة مع الغرب، مثل ياسر عبد ربه، بدت أكثر إغراء لبعض كبار الموظفين المحسوبين على فتح، فتركـوا                  
وال تقتـصر   .مرشحي حركتهم والتحقوا بالعمل في حملتها لمعرفتهم أو لتوقعهم الحصول على دخل مالي مجز        

قائمة التي يقودها مـصطفى     الاذ يتحدث كثيرون ايضا عن      . شاعات مظاهر الثراء االنتخابي على هذه القائمة      ا
البرغوثي، والى مرشحين من فتح، بعضهم يخوض االنتخابات بصفة مستقل، والبعض اآلخر ضـمن إحـدى                

مـساهمة فـي هـذا       بال بعض يوجه اتهامات الى قوى خارجية     ال راح    وفي معرض االستهجان   .كتلتي الحركة 
فتح والقوى والشخصيات الليبرالية بل تشمل أيضا الحركات االسالمية مثل           وال تقتصر االنتقادات على    .التمويل
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تعترف حماس بالحصول على تمويل لكنها تقول انه دعم غير مـشروط مـن               حيث   .حماس والجهاد االسالمي  
ن ان كثيراً من الدعم االسالمي مـرتبط بأجنـدات    أن المسؤولين في فتح يقولو إال .مؤسسات وجاليات إسالمية  

, وفي هذا الصدد  . ينفي القائمون على القوائم االنتخابية تلقيهم أي تمويل من جهات غربية          من جهتهم   و .سياسية
أكدت حنان عشراوي ذلك بقولهـا      و. أكد ناطق باسم مصطفى البرغوثي ان كل مصادر تمويل حملته فلسطينية          

  . أمام الجمهورمعن مصادر دعم قائمتهأنهم ينوون االعالن 
  23/12/2005الحياة 

  
  بحث تطورات السالم وعودة العمالة الفلسطينيةلعباس في الكويت  .3

وقالـت  .  الثالثاء المقبل، في زيـارة رسـمية       الكويتعلم ان محمود عباس سيصل إلى        :كتب ناصر العتيبي  
ت عملية السالم مع اسرائيل، فضالً عن الخالفـات          سيطلع القيادة الكويتية على آخر تطورا      همصادر مطلعة ان  

 قد يثير موضوع اعادة العمالة الفلسطينية وتسهيل اجراءات عودتهـا           هواشارت الى ان  .  الفلسطينية -الفلسطينية
وحسب المصادر فـان     .إلى العمل في الكويت في ظل االوضاع االقتصادية الخانقة التي يمر بها الفلسطينيون            

  .ى دعم القضية الفلسطينية، لكنها ستتعامل بتأن في موضوع العمالة الفلسطينيةالكويت حريصة عل
  23/12/2005القبس الكويتية 

  
  السلطة توقع اتفاقية مع السويد لتمويل برنامج تطوير الشرطة  .4

ي ينفذه  مليون يورو، لتمويل برنامج تطوير جهاز الشرطة، الذ2والسويد، اتفاقية بقيمة  وقعت السلطة  :رام اهللا
 الخطيب، أن هذه االتفاقية هامة جداً، ألنها غسانوأكد  .مكتب االتحاد األوروبي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية

تلبي االحتياجات الوطنية الحيوية، لتفعيل دور الشرطة ودعمها، بهدف تقوية أدائها وعملها في األراضي 
  . من الدعم السويدي للسلطة، الذي ازداد مؤخراًوأشار إلى أن هذه االتفاقية هي جزء بسيط .الفلسطينية

  22/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  المصلحة الفلسطينية يجب أن ال تكون رهينة ألحد: الزهار .5
اتهم محمود الزهار امس الحكومة االسرائيلية بأنها تريد أن تخلق الذرائع بأي شـكل               :وليد عوض من رام اهللا    

 في موعدها النهـا إذا لـم تجـر          ئها اهمية اجرا  ىوشدد عل . ل تأجيل االنتخابات التشريعية   من االشكال من أج   
واكد  . والفراغ السياسي وفقدان المصداقية وضرورة استقالة المجلس التشريعي والحكومة         ىفالنتيجة هي الفوض  

اعيات الـسلبية   ال حصر لها مـن التـد        في موعدها سيدخل الشعب الفلسطيني في دوامة       ئها ان عدم اجرا   ىعل
 نحن لسنا رهينة فتح وال فتح رهينـة موقـف           ,وأضاف قائال . والمحصلة لن تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني     

حماس وال الشعب الفلسطيني رهينة لموقف فتح أو موقف حماس، التوافق الكبير الذي تم االتفاق عليـه هـو                   
 . إجراء االنتخابات

  23/12/2005القدس العربي 
  

  ود قائمة فتح الموحدة في انتخابات التشريعي البرغوثي سيق .6
 االذاعة االسرائيلية العامة عن مصدر فلسطيني في فتح، صـباح           هنقلت ما   23/12/2005 48 عرب   ذكر موقع 

اليوم، ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صادقت في اجتماعها، امس، علـى خـوض االنتخابـات للمجلـس                  
وحـسب   .ويضع هذا القرار حدا لالنشاق الذي تهدد فـتح        .  مروان البرغوثي  التشريعي بقائمة واحدة يترأسها   

المصدر فانه في ضور القرار الجديد سيخوض غالبية قدامى الحركة المنافسة من خالل قوائم المحافظـات، اذا                 
  .ما سمحت لجنة االنتخابات المركزية باعادة تعديل القوائم
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امس نداء عبر محاميه الى عبـاس       وجه   مروان البرغوثي    لى أن إ: رام اهللا  من   23/12/2005 الحياة   وأشارت
 إال أن   .وناشد لجنة االنتخابات المركزية تمديد باب الترشيح      . وإلى قادة فتح لإلسراع في توحيد قائمتي الحركة       

لقد درست اللجنة طلبـات عـدة مـن         : لجنة االنتخابات رفضت الطلب بسبب عدم قانونيته، وقال عمار دويك         
وأشار الى ان بعض أصحاب هذه الطلبات توجـه  .  لتمديد التسجيل، لكنها وجدت الطلبات غير قانونية مواطنين

 .قرارالالى محكمة االنتخابات لالعتراض على 
  

  الديمقراطية ترفض االنتخابات الفلسطينية بدون مشاركة القدس   .7
الشرقية وفـي ظـل االنفـالت       رفض نايف حواتمة إجراء االنتخابات بدون مشاركة القدس         :  د ب أ   -دمشق  

 ترفض التدخالت االمريكية واالسرائيلية في الـشأن الـداخلي           الديموقراطية وقال إن الجبهة   .االمني والفوضى 
ودعا لتشكيل حكومة انتقالية لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية بعيـدة عـن التـدخالت االمنيـة                 .الفلسطيني

  .يةالنتخاباع سقف مالي لالنفاق على الدعاية كما طالب السلطة بوض .والمسلحة والخارجية
  23/12/2005الدستور  

  
 الجهاد االسالمي قررت عدم االعالن عن عملياتها .8

أعلن متحدث باسم سرايا القدس أمس أن الحركة قررت تبني إستراتيجية جديدة في الـصراع  : غزة ـ د ب أ  
 ذلك بعدم إعطاء الفرصة لالحـتالل لـشن أي          تعللو, مع إسرائيل بعدم االعالن أو تبني العمليات التي تشنها        

  . هجمات على الجهاد كما حدث في الماضي
  23/12/2005الشرق األوسط 

  
  مسلحون من فتح يحتلون مقر شركة كهرباء للمطالبة بوظائف    .9

 وقـال . احتلت مجموعة مسلحة تابعة لفتح مقر شركة الكهرباء الفلسطينية وسط غـزة            : تغريد سعادة  -رام اهللا 
 كـادرا   2337 احتجاجا على سحب نصر يوسف من وزارة المالية قائمة بأسماء            ذلك كان  ان   همالمتحدث باسم 

واشار الى أن المسلحين ينتمون الى مختلف التـشكيالت         . من فتح كان من المقرر تفريغهم في االجهزة االمنية        
  .العسكرية التابعة لفتح ومن بينها كتائب االقصى وكتائب أبو الريش

  23/12/2005تحاد االماراتية اال
  

  !! اذهب إلى بيتك: كتائب األقصى لعباس .10
خيرت قيادة كتائب األقصى، محمود عباس باالستجابة لمطالبها أو االستقالة، فيما اعتبر  :غزة ـ ماهر إبراهيم 

ة حول أبو   نه توجد بطان  أ،  هاوقال ناطق باسم  . الهجوم األشد الذي يتعرض له أبو مازن من مجموعة تابعة لفتح          
وأشار إلى ان مطالبهم تتـضمن      .  تأتي في ذيل االهتمامات    نامازن، ترتب له األولويات، وتصور له بأن مطالب       

  . أيضا محاربة الفساد في السفارات في الخارج، وكذلك وقف الفساد في منظمة التحرير
 23/12/2005البيان 

 
 وفد حماس يزور نصر اهللا  .11

اسامة حمدان، التقى االمين العام لحزب اهللا حسن وا منها ضم محمد نزال، أفاد بيان لحركة حماس، إن وفد
نصر اهللا، وبحث معه في التطورات الدولية واالقليمية، خصوصا في الشأن الفلسطيني، مؤكدا رفض الحركة 

ى وأشار الوفد ال . للتدخالت التي تحصل في المنطقة، ال سيما في فلسطين ولبنان وسوريا في هذه المرحلة
خطورة استخدام المال السياسي في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي عكس نفسه بوضوح في 
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موقف الكونغرس االميركي االخير، وموقف خافيير سوالنا، إضافة الى تدخالت عديدة يجري كشفها 
 وطارئاً فرضته كما اكد الوفد على ان التهدئة كانت خياراً عارضاً . والتصريح عنها من حين الى آخر

وأن . الضرورات السياسية، وأن المقاومة هي الخيار االستراتيجي وهي األصل، وما عداها هو االستثناء
  .التهدئة قد استنفدت اغراضها

  23/12/2005السفير 
  

   القادمعامال سيلقى حتفه شارون: القدومي في بيروت .12
امس، من دون ان تكون لديه لقاءات مع اي من الحريري الدولي، بعد ظهر  توقف فاروق القدومي، في مطار

 سئل القدومي عما آل إليه البحث لتشكيل وفد موحد من الفصائل لحل النزاعات القائمة  و. المسؤولين اللبنانيين
ليست هناك نزاعات مطلقا، وهذه المسائل نبحثها في غرف مغلقة، وال : حاليا مع الحكومة اللبنانية، فأجاب

وسئل عن تصوره لحل مشكلة السالح  . ي الصحافة الى مثل هذه المسائل النها داخليةيمكن ان نتطرق ف
: سئل و. 1990انا ال ارى ان هناك سالحا فلسطينيا منذ سلمنا السالح القديم سنة : الفلسطيني في لبنان، فأجاب

ومة اللبنانية في هذا ولكن على اي اساس تريد الفصائل الفلسطينية ان توحد صفوفها الجراء محادثات مع الحك
نعم، لقد طلبوا مني ان اترأس وفدا، ليس فقط بسبب وجود اخواننا الالجئين، بل لتعزيز : السياق؟ اجاب

وسئل عما يجري في االراضي الفلسطينية،  . العالقات مع لبنان الشقيق، والتنسيق مع سوريا امر ضروري
ات، لذلك الطريقة السليمة هي ان تؤجل هذه االنتخابات، بلدنا محتل ومن العجيب ان تكون هناك انتخاب: فأجاب

 هل تتوقعون تحقيق السالم في الشرق 2006في العام : سئلوأخيرا . النها ال تجوز في ظل االحتالل مطلقا
  .اعتقد انه سيكون هناك انجاز، ومن جملة هذا االنجاز ان شارون سيلقى حتفه: االوسط؟ اجاب

  23/12/2005المستقبل اللبنانية 
  

  نة الشعبية لمقاومة الجدار في قفين قرب طولكرم جلاإلحتالل يصادر وثائق ال .13
 في قرية قفين شمال طولكرم، وقامت بمصادرة وثائق اللجنة الشعبية لمقاومة جدار             أمستوغلت قوات اإلحتالل    

كية األراضي  الفصل العنصري تضم خرائط وأوامر عسكرية بمصادرة أراض تابعة للقرية، ومستندات تثبت مل            
 5000وتجدر اإلشارة إلى أن جدار الفصل العنـصري يفـصل            !ونماذج لطلبات تصريح بالمرور من الجدار     

كما قامـت    .  دونم من األراضي الزراعية، بحيث تبقى غرب الجدار        8200دونم من أراضي القرية من أصل       
 شعبية، مثل اللجنة الشعبية لمقاومـة       قوات اإلحتالل باقتحام مبنى في مركز القرية حيث يوجد مكاتب لمنظمات          

  .الجدار، ولجان الدعم الزراعية وإتحاد المرأة القروية
  22/12/2005 48عرب 

  
   يطالب بإشراكهم في المجلس الوطني الشتاتمؤتمر تحضيري لفلسطينيي  .14

كة فلسطينيي طالب المؤتمر التحضيري للجاليات والفعاليات الفلسطينية في الشتات، في بيانه الختامي، بمشار
وأعلن تأييده للمقاومة في فلسطين والعراق ولبنان، . الشتات في التمثيل الحقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني

وكان المؤتمر بحث  . ورفضه كل الضغوط على سوريا بسبب مواقفها المبدئية من القضايا الوطنية والقومية
 المشاركون عقد المؤتمر التأسيسي في النصف الثاني وقرر . 2004  فيمؤتمر الذي عقدالفي اجتماعاته، بيان 

ودعا البيان الختامي إلى ضرورة . ، على أن يتم تحديد المكان والزمان من خالل لجنة متابعة2006من العام 
   . إحياء وتفعيل مؤسسات وهياكل منظمة التحرير ، وتوسيع أطرها لتشمل كل القوى أينما وجدت

  23/12/2005السفير 
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  يطالب بتفعل قمة مكة بإنشاء وقفية باسم للقدس : لخطيبكمال ا .15

 1948أوضح الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام             :  عال عطا اهللا  ،غزة
أن الحركة ومؤسسة األقصى العمار المقدسات تستعد إلطالق حملة واسعة يوم غد من اجل ضم آالف أخرى                 

م إلى صندوق طفل األقصى والمقدسات وذلك دعماً للمسجد األقصى ومدينة القدس وكافـة              من األطفال وبيوته  
 ألف طفـل    22وقال أن عدد المشاركين في هذا المشروع أكثر من           .األوقاف اإلسالمية في الداخل الفلسطيني    

ـ  (من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني في النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية              ا، يافـا، اللـد     عكا، حيف
وأوضح أن الحملـة ستـشمل فعاليـات         . مؤكداً أن الحملة تهدف إلى ضم المزيد من آالف األطفال         ) والرملة

من جانب ثان طالب الخطيب الدول العربية واإلسالمية بتفعيل قرار القمـة              .إعالمية وتعبوية وتثقيفية واسعة   
وحذر مـن األعمـال     . تي أقرت إنشاء وقفية باسم القدس     اإلسالمية االستثنائية التي عقدت مؤخراً في مكة وال       

وأكد أن الحكومـة اإلسـرائيلية      . اإلنشائية تحت حرم األقصى ومحيطه وبناء نموذج لـالهيكل الثالث المزعوم         
  . مليون دوالر ألعمال إنشائية تحت األقصى ومحيطه خاصة في منطقة حائط البراق15خصصت مبلغ نحو 

  22/12/2005السبيل االردنية 
  

  وداعا للعراقيل اإلسرائيلية : حجاج قطاع غزة .16
 للمرة األولى بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة تبدو عالمات السعادة البالغة علـى               : عادل زعرب ،غزة

جموع حجاج قطاع غزة وهم يستعدون للسفر غدا عبر معبر رفح البري؛ ألداء مناسك الحج دون أي عراقيـل            
وتعد هذه المرة األولى التي سيسافر فيها الحجاج الفلسطينيون من قطاع غـزة إلـى                .لأو عوائق من االحتال   

وغالبا ما كان يتعرض الفلسطينيون وممتلكاتهم العتـداءات مـن جانـب            . السعودية عبر معبر رفح الحدودي    
  .القوات اإلسرائيلية عند الحواجز

23/12/2005اسالم اون الين   
  

   المرفوضةو الكويتعويضات فلسطيني تطالب بلجنة لمتابعة تباحثة .17
 1990دعت الباحثة في شؤون التعويضات الفلسطينية عن اضرار الغزو العراقي للكويت عام               :عدنان مكاوي 

المحامية نبيلة صالح عباس الى تشكيل لجنة من ذوي االختصاص تتولى متابعة المطالبات المرفوضة مع هيئة                
مكتب الموكل من قبل وزارة المالية بالسلطة       التأتي هذه الدعوة بعد اخفاق       .التعويضات الدولية بالطرق القانونية   

الفلسطينية في اقناع االمانة العامة لهيئة التعويضات الدولية في جنيف بإعادة النظر في الطلبـات المرفوضـة                 
ن مـن واجبنـا     وقالـت ا   .واالعتراف باألخطاء التي وقعت فيها لدى دراستها للمطالبات االستثنائية المتأخرة         

 آالف في الكويت وحدها، تقدموا بطلبات  10 الف مطالب، منهم     30معاودة العمل لفتح الباب إلنصاف اكثر من        
 الـف مطالبـة     47وذكرت ان هناك     .متأخرة عبر البرنامج الدولي للتعويضات، ولم يحصلوا على تعويضاتهم        

ويضات الفلسطينية في كل مـن غـزة ورام اهللا           عبر مكاتب هيئة التع    2002لفلسطينيين تقدموا بها خالل عام      
  .وعمان والكويت

  23/12/2005القبس الكويتية 
  

  حملة االعتقاالت تتواصل في الضفة  .18
اقتحمت قوات االحتالل أمس بلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال مدينة رام اهللا واعتقلت سبعة فلسطينيين خمسة                 

  ين شمال مدينة طولكرم واعتقلت أربعة فلسطينيين كما اعتقلت منهم من بيت ريما كما اقتحمت بلدتي عالر وقف
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   . شابا من قرية أرطاس قرب مدينة بيت لحم
  23/12/2005البيان 

  
   عملية اغتيال31 فلسطينيا هذا العام في 65استشهاد : إحصائية .19

شهيدا سقطوا في   ) 230(فلسطينيا، من أصل    ) 65(اغتالت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ مطلع العام الجاري         
عملية اغتيال، معظمهم قضوا في النصف الثاني من هذا العام وبعد التهدئـة التـي               ) 31(هذا العام، وذلك في     
وحسب اإلحصائية الخاصة بوكالة قدس برس فإن نصيب الضفة الغربية مـن الـشهداء               .تعهدت بها الفصائل  

شهيدا جميعهم سـقطوا    ) 29(ن نصيب قطاع غزة     شهيدا، بينما كا  ) 36(الذين قضوا في عمليات االغتيال كان       
شهيدا سقطوا بعد انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي من قطاع غـزة           ) 23(في النصف الثاني من العام، منهم       

) مارس(من الشهداء قضوا بعد تعهد الفصائل بالتهدئة في آذار          ) 61(الماضي، كما أن    ) سبتمبر( أيلول   12في  
  .الماضي

  23/12/2005قدس برس 
  

   ماتوا بسبب التعذيب أو القتل بعد االعتقالىأسراحصائية  .20
 فلسطينياً أسيراً توفوا في     181يستفاد من معطيات فلسطينية رسمية، موثقة من قبل وزارة شؤون األسرى، أن             

ات سجون االحتالل جراء التعذيب أو القتل العمد بعد االعتقال، أو نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل سـلط                 
كما أن هناك مئات األسـرى،       .السجون اإلسرائيلية، وهو ما يهدد حياة أكثر من ألف وثالثمائة أسير فلسطيني           

  .استشهدوا بعد التحرر، نتيجة لتلك الممارسات وآثار السجن
  23/12/2005قدس برس 

  
   جرائم حرب في غزة بارتكابوزراء في حكومة شارون يطالبون  .21

 29شن عدوان ارضي على غزة، على غرار عدوان شارون على الـضفة فـي               طالب شطاينتس ب  : ألفت حداد 
وزراء من الليكود وكديما، الى اطالق النيران حتى على التجمعات الفلسطينية           ال، فيما دعا عدد من      2002اذار  

وافادت وسـائل    .المأهولة بالسكان في غزة، تحت ستار ابعاد مرمى صواريخ القسام عن االراضي االسرائيلي            
عالم اسرائيلية ان من بين الوزراء غدعون عزرا وشطريت وكاتس، وهذا االخير دعا صراحة الى ارتكـاب                 ا

اال ان  . جرائم حرب، بقوله انه يجب قصف غزة واجبار السكان في عدة مناطق علـى الهـرب الـى سـيناء                   
صدر سياسـي   شارون، يتخوف من محاكمة دولية في الهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حسب ما اوضحه م              

وادعى . من ال يتحلى بالمسؤولية فليذهب ويواجه القضاء في الهاي        : اسرائيلي لموقع يديعوت احرونوت بقوله    
وقالت مصادر إسـرائيلية    . هذا المصدر ان الحكومة االسرائيلية تعمل ضد اهداف فلسطينية تهدد اسرائيل فقط           

 الفلسطيني في غزة ضـد أهـداف مرتبطـة          تعليمات بمواصلة قصف مواقع في العمق      موفاز أصدر امس   ان
   .بإطالق صواريخ القسام

ومن جهتها اعلنت مصادر امنية فلسطينية ان قوات االحتالل هددت مساء الخميس باطالق النار على كل مـن                  
واوضـحت ان التهديـد يـشمل قـوات األمـن            .يتحرك بالقرب من مستوطنات  ايلي سيناي ودوغيت سابقا        

 ان قوات االحتالل طالبت السلطة الفلسطينية بان تخلي مواقع االمن الفلسطيني في هـذه               الفلسطيني، مشيرة الى  
واكدت المصادر ان السلطة رفضت االذعان للقرار، مشددة علي انها لن تقبل             .المناطق تحسبا من اطالق النار    

  طرف وحذرت المصادر ال .اخالء مقرات االمن الوطني في تلك المناطق تحت اي ظرف من الظروف



 

 9

االسرائيلي من مغبة التعرض لقوات االمن الوطني والشرطة الفلسطينية في مناطق شمال غزة واطالق النـار                
  .عليهم 

  23/12/2005 48عرب 
  

  شارون سيخضع لعملية قسطرة قريبا  : يديعوت احرونوت .22
ي مـن النزلـة     كشفت يديعوت احرونوت اليوم الجمعة ما وصفته بانه الملف الطبي لشارون واظهر انه يعـان              

الصدرية واالم في الظهر والتهاب المفاصل والوزن الزائد وسيخضع بعد شهر لعملية قسطرة على اثر اكتشاف                
شلومو سيغف كشفا عن التقرير الطبي بعد موافقـة         .وبحسب الصحيفة فان طبيبي شارون ود     . عاهة في القلب  

سب اطبائه فان فحص ضغط الدم لشارون       وبح .واعتمد التقرير على فحوصات شاملة اجراها شارون       .شارون
  . في وضع صحي جيدهاظهر نتيجة مثالية للغاية كما تبين من فحوصات الدم والبول ان

  23/12/2005 48عرب 
 

  ليبرمان يقترح تقسيم القدس   .23
تواصل االحزاب االسرائيلية استخدام مصير القدس كقضية انتخابية، فحتى ليبرمان بات اليوم مـستعداً              : القدس

وقال . وقد اعلن أنه على استعداد للتنازل عن جزء من القرى واألحياء العربية في شرقي المدينة               .لتقسيم القدس 
، إن التقديرات تشير الى ان اسرائيل تحول أكثر من مليار           )حزب ليبرمان (آفي بيلد، الناطق بلسان اسرائيل بيتنا     

 الـف فلـسطيني     220ى ان االسـتغناء عـن     وير. شيكل الى مخصصات التأمين الوطني لعرب شرقي القدس       
  .سيساعد على استثمار مثل هذا المبلغ في الصحة والتعليم، على االقل

  23/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  اتفاق بين اسرائيل واألمم المتحدة الزالة ركام المستوطنات .24
تمويل ازالة ركام المـستوطنات      وقعت اسرائيل وبرنامج االمم المتحدة للتنمية هذا االسبوع اتفاقا ل          :فرح سمير 

وبموجب االتفاق ستدفع اسـرائيل لبرنـامح       . اليهودية السابقة في غزة على ما اعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية         
وستتولى شركات فلسطينية عمليـات ازالـة الركـام         .  مليون دوالر لتمويل هذه العملية     25االمم المتحدة مبلغ    

 .لركام غير القابل للتدوير فسيطمراما ا. واعادة تدوير مواد البناء
23/12/2005عكاظ   

    
  شارون يوّبخ اولمرت وليفني على خلفية صراعهما لخالفته  .25

 وبخ شارون كالً من أولمرت وليفني على خلفية احتدام الصراع بينهما علـى الموقـع                : أسعد تلحمي  ،الناصرة
وينتظر أن يعلـن ديختـر االسـبوع المقبـل          . ليالثاني في كديما، محذراً من انعكاساته على الناخب االسرائي        

  .انضمامه الى كديما على أن يتم ادراجه في أحد األماكن العشرة األولى على الئحة الحزب االنتخابية
  23/12/2005الحياة 

  
  قوة العمل البرلمانية في تراجع مستمر  : استطالعات .26

ت اليوم الجمعة، ان قوة حزب العمـل فـي          تشير استطالعات الرأي التي تنشرهما معاريف ويديعوت احرونو       
وحـسب اسـتطالعات     .انخفاض متواصل، ونسبة الثقة ببيرتس ما زالت تنحصر في المجال االجتماعي فقط           

يديعوت احرونوت   وفيما تنبأ استطالع  . اليوم، فان العمل سيحصل حتى على اقل من عدد مقاعده في الكنيست           
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.  مقعدا 19 مقعدا، تنبأ استطالع معاريف بانخفاض يصل الى         21الى   مقعدا حاليا،    22بانخفاض قوة العمل من     
 مقعدا، حسب معاريف،    15 مقعدا، حسب يديعوت و    12وحسب االستطالعات يمكن لقوة الليكود ان تتراوح بين         

ثقتـه  % 45وحسب استطالع معـاريف يمـنح       .  مقعدا 40-39اما كديما فسيحصل حسب االستطالعين على       
فقط من مصوتي حزبه يعتقدون انه الشخص       % 50وان قرابة    .ببيرتس% 13تنياهو و بن% 19بشارون مقابل   

اما في الليكود فترتفع اسهم نتنياهو، الذي يستدل من استطالع معـاريف ان ثالثـة                .المناسب لرئاسة الحكومة  
 اكثـر   في المقابل ما زال شارون يعتبر     . ارباع مصوتي الحزب يثقون بانه الشخص المناسب لرئاسة الحكومة        

من المشاركين في استطالع معاريف انهم يعتبرونه المؤهـل         % 94المرشحين ثقة من قبل مصوتيه، حيث قال        
  . لرئاسة الحكومة

  23/12/2005 48عرب 
  

   تمويل المعركة االنتخابية يرفضوناإلسرائيليين  من أصحاب األعمال% 88 .27
 األعمال الصناعة والتجارة في الدولة العبرية       كشفت معطيات إسرائيلية رسمية أن الغالبية العظمى من أصحاب        

ويستدل من استطالع أجـراه اتحـاد        .يرفضون التبرع لألحزاب اإلسرائيلية لتمويل حمالتهم االنتخابية القادمة       
 من أرباب الصناعة الكبار في البالد ال ينوون التبرع بأموال لألحـزاب،             %88أرباب الصناعة اإلسرائيلي أن     

  . االنتخابية القادمة، تمهيداً لالنتخاباتلتمويل المعركة
  23/12/2005قدس برس 

  
    الكياناستمرار ترحيل يهود الفالشا إلى  .28

 فرد في كل    700 ألفاً من اليهود الفالشا إلى إسرائيل بمعدل         17بدأت السلطات اإلثيوبية في ترحيل       :الخرطوم
ات القرن االفريقي في تقرير إنه وفي إطـار         وقال مركز دراس  . 2007شهر وصوال إلى نهاية البرنامج بحلول       

استكمال خطتها في ترحيل يهود إثيوبيا، أعطت الحكومة اإلسرائيلية ضوءا أخضر لهجرة نحو عشرين ألفاً من                
  . حزيران الماضي سبعة عشر ألفا هؤالء اليهود من يونيو

  23/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   ألنقرةصفقات أسلحة إسرائيلية جديدة  .29
اختتم حالوتس اول زيارة خارجية رسمية له خص بها تركيا، باتفـاق علـى تفعيـل                :  يوسف الشريف  ،نقرةا

وعرض حالوتس مع نظيره التركي اوزكـوك تقـارير          .60 - دبابة تركية من طراز ام     170مشروع تحديث   
من دون طيران من     طائرة اسرائيلية    50وشملت المحادثات ايضا شراء تركيا      . تجريب النموذج المحدث للدبابة   

 16 - واف 4 - ارض من طراز انامز يمكن تركيبها علـى طـائرات اف           -طراز كاميكازي، و صواريخ جو    
  .وتناول الجانبان احتمال شراء تركيا لصواريخ اسرائيلية جديدة مضادة للصواريخ البالستية .التركية

  23/12/2005الحياة 
 

  االنتخاباتشارون وأردوغان سيلتقيان بعد  .30
ت ذي نيو اناتوليان الى ان رجب طيب اردوغان اتفق، خالل اتصال اجراه مع شارون على ان يلتقيا بعد اشار

 )السفير، ا ف ب، أ ب، ا ش ا. (االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية
  23/12/2005السفير 
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  حمت قائد شهداء األقصى  سنوات إلسرائيلية3الحبس  .31
سجن ثالث سنوات عل االسرائيلية تلي فهيمة النها جعلت من نفسها           اصدرت محكمة في تل أبيب حكماً امس بال       

درعاً بشرياً لحماية قائد كتائب شهداء االقصى زكريا الزبيدي في الضفة الغربية، فضالً عـن قيامهـا بنقـل                   
مات وبناء على تسوية بين هيئة الدفاع والنيابة لتجنب الحكم عليها بالسجن مدى الحياة التها              .معلومات للكتائب 

مبدئية بمساعدة العدو، وافقت فهيمة على االعتراف بأنها اتصلت بعنصر اجنبي ونقلت معلومات بهدف النيـل                
وفي المقابل، تخلت النيابة عن اتهامات اكثر خطورة متمثلة تحديدا في التعاون مع العدو فـي                 .من امن الدولة  

 )ا ف ب، رويترز. (زمن الحرب ودعم منظمة ارهابية وحيازة اسلحة بصفة غير شرعية
  23/12/2005المستقبل اللبنانية 

  
   فلسطينية من مستوطنات غزة السابقة زراعيةتصدير أول شحنة  .32

شركة فلسطينية امس أول شحنة من المنتجات الزراعية للـصوبات أعـادت الـشركة بناءهـا فـي                   صدرت
  .المستوطنات التي أخالها االسرائيليون في قطاع غزة

  23/12/2005الدستور  
  

   انتشار مرضااليدزمن تواصل العمل للحد الصحة .33
أكد وكيل وزارة الصحة، التزام الوزارة بمواصلة العمل من أجل الحد مـن انتـشار               :  سائد أبو فرحة   ،رام اهللا 

 حالة،  78مرض اإليدز في األراضي الفلسطينية، والتي قال إن عدد الحاالت المصابة والمبلغ عنها يصل إلى                
  .في القدس الشرقية حالة 17بضمنها 

  23/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  الدور االيراني على الساحة الفلسطينة ومحاوالت إرباك السلطة .34
 رمضان شلح في إطار المـساعي التـي         ،ن طهران ستستقبل خالل أيام    أقالت مصادر إيرانية مطلعة     : بيروت

مية عشية االنتخابـات التـشريعية، ووضـع        تبذلها القيادة اإليرانية لتوحيد صفوف الحركات والفصائل اإلسال       
تصور موحد في شأن تعزيز عمل المقاومة في مواجهة قوات االحتالل واستثمار هذا الفعل عملياً فـي الحيـاة                

 بعد الزيارة الرئاسية في شكلها ومضمونها التي قام بها خالد مـشعل الـى               هويأتي استقبال  .السياسية الفلسطينية 
 على تطورات الوضع الفلسطيني الـداخلي،       همحادثاتسيركز في   ادر الى أن شلح،     أشارت المص  حيث   .طهران

والعالقات التي تحكم التنسيق بين الفصائل اإلسالمية والقوى الرافضة للعملية السلمية، وآليات عمل السلطة من               
اد في طهـران    الجه وقالت مصادر مقربة من    .اجل خلق انسجام بين هذه القوى في البعدين الجهادي والسياسي         

ان شلح وحركته، ستطرح الضمانات التي قد تقدمها حماس في حال وافقـت الجهـاد علـى المـشاركة فـي                     
 سيطرح على القيـادة اإليرانيـة   هواضافت ان. االنتخابات اقتراعا، بعد أن كانت خرجت منها ترشيحا واقتراعا       

فصائل اإلسالمية األخرى، خـصوصاً أن      مخاوف حركته من إمكان تفرد حماس بالقرار الفلسطيني نيابة عن ال          
البرنامج السياسي لحماس بات واضح المعالم واألهداف الرامية الى إضعاف التيار المؤيد لفتح وعبـاس فـي                 
التشريعي، وبالتالي فرض أمر واقع سياسي جديد يسمح لها بمد اليد على مؤسسات رسمية أخرى والدخول في                 

ن موضوع التصعيد العسكري الذي اعتمدته الجهاد في هذه المرحلـة           وتابعت أ  .إطار مؤسسة مجلس الوزراء   
والذي يشكل هاجساً وقلقاً لحماس من أن يؤدي الى تأجيل االنتخابات وتقديم خدمة مجانية إلسـرائيل ورئاسـة                  
السلطة، سيكون على رأس جدول المحادثات، وما يتركه ذلك من اثر على فرصة القوى اإلسـالمية األخـرى                  

لدخول العملية التشريعية والسياسية، وبالتالي التنسيق للدخول والخروج سوياً من عملية التهدئـة التـي               الحليفة  
وبين واقعية حماس التي ترى الفرصة مناسبة لبدء عملية قضم سياسـي        .تتساوى فيها وحولها االحتماالت كافة    
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 خطاب أحمـدي نجـاد التـصعيدية        من مكتسبات السلطة ومنظمة التحرير وفتح، وبين تشتت الجهاد بين آفاق          
 غير بعيدة عما يدور     ,ومخاوفها من خسارة مواقعها المحتملة أمام تفرد حماس مستقبالً، يبدو ان الجبهة الشعبية            

ويأتي تحرك الفـصائل اإلسـالمية الفلـسطينية         .في طهران من حوارات تتعلق بالمستقبل السياسي الفلسطيني       
. ور الفاعل الذي تلعبه أو تحاول االيحاء به علـى الـساحة الفلـسطينية             باتجاه طهران ليسلط الضوء على الد     

ويترافق ذلك مع تحرك إيراني باتجاه فصائل فلسطينية أخرى، خصوصاً فتح بهدف ارباك القيـادة الـسياسية                 
والسلطة ومنظمة التحرير وخلق مطبات جديدة لها، خصوصاً بين فلسطينيي الخارج، من اجل تعميق االنقـسام         

ل الحركة وتشتيت جهودها وإلهائها بمساعي تجميع قواتها وتياراتها في الـداخل، وكـذلك بـين الـداخل                  داخ
  .إال أن هذه الجهود اإليرانية لم تثمر حتى اآلن. والخارج

  23/12/2005الحياة 
  

  لألراضي المحتلة في فلسطين والجوالن إسرائيلاألمم المتحدة تنتقد استغالل  .35
 لالمم المتحدة اسرائيل امس، في قرار تحت عنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني فى طالبت الجمعية العامة

االرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب فى الجوالن السوري المحتل على مواردهم 
ة، وفي هضبة الجوالن الطبيعية، الكف عن استغالل الموارد الطبيعية فى كامل االراضي الفلسطينية المحتل

 صوتا 151كما دعا القرار الذي اقر بغالبية  . المحتل، واتالفها والتسبب في ضياعها وتعريضها الى الخطر
 عن التصويت، اسرائيل، ان تكف عن تشييد جدار الفصل فى كامل االراضى 9 اصوات وامتناع 7مقابل 

 القاء جميع انواع النفايات الكيميائية والنووية وطالبت اسرائيل ايضا، بأن تكف عن. الفلسطينية المحتلة
  .الخطيرة وغير المعالجة فى كامل االراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوالن

  23/12/2005السفير 
  

  الشرقيةالقدس الجراء االنتخابات في انتدعو الواليات المتحدةوفرنسا  .36
ن والفلسطينيين الى التعاون مـن اجـل ان         االسرائيلييدعت  فرنسا  أن    23/12/2005 الشرق األوسط    ذكرت

وقال المتحدث   . تجري االنتخابات التشريعية بشكل طبيعي ويتمكن سكان القدس الشرقية من االدالء باصواتهم           
وتـابع مـن     .  تجدد فرنسا دعوتها من اجل ان تجري هذه االنتخابات بشكل طبيعي           :باسم الخارجية الفرنسية  

وقت ممكن بين االسرائيليين والفلسطينيين لضمان حسن سير عملية االقتراع          الضروري قيام تعاون في اسرع      
على االرض، مشيرا الى ان هذا التعاون يجب ان يسمح بصورة خاصة بمشاركة سكان القدس الـشرقية فـي                   

  .التصويت
يين دعت الواليات المتحـدة اإلسـرائيل     :  ماهر إبراهيم والوكاالت  ،  غزة من    23/12/2005 في البيان    وجاء

والفلسطينيين إلى تسوية الخالف بالحوار حول إجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية معربة عن اقتناعها               
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية ماكورماك قلنا للطرفين انـه            . بأنهم سيتوصلون إلى هذه التسوية    

وأضاف انهـا مـشكلة تظهـر       . علقة بهذا الموضوع  يتوجب عليهما العمل معا من اجل حل جميع المشاكل المت         
 . وأوضح ال أرى أين الخـالف مـع االنتخابـات الماضـية           . باستمرار عندما تكون هناك انتخابات فلسطينية     

وختم بالقول إننا نشجعهما على     . وأضاف اعتقد أنهم قادرون مجددا على إيجاد حل مقبول لها من قبل الطرفين            
  . ة بهذه المسألة عن طريق الحوارحل جميع خالفاتهما المتعلق

  
 محرقة اليهود أسطورة: مرشد إخوان مصر .37

انضم محمد مهدي عاكف مرشد االخوان في مصر أمس الى الرئيس االيراني نجاد فـي وصـف المحرقـة                   
 وقال عاكف في بيان ان الديمقراطية االميركية ليست اال ديمقراطية القطب          . اليهودية ايام النازية بانها اسطورة    
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الواحد والعالم الواحد والوجه الواحد الذي حمل على كل من يرى غير رؤية بني صـهيون فـي مـا يخـص                    
وانتقد التهديدات االميركية واالوروبية بوقف المساعدات الماليـة للـسلطة        . اسطورة الهولوكوست او المحرقة   

  . الفلسطينية في حال خوض حركة حماس االنتخابات
  23/12/2005الغد األردنية 

  
   بين المغرب والكيان   مباشرخط طيران .38

ذكرت أنباء اسرائيلية ان وزيري المواصالت المغربي كريم غالب واالسرائيلي مئير شيطريت توصـال هـذا                
وقالت صحيفة يـديعوت احرونـوت    .االسبوع الى اتفاق مبدئي لتفعيل خط طيران مباشر بين المغرب والكيان      

أمس إن الوزيرين المغربي واالسرائيلي اتفقا على تفعيل الخط على هامش اجتماع وزراء المواصالت في دول                
  .االتحاد االوروبي ودول حوض البحر االبيض المتوسط في مراكش بالمغرب

  23/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

 الجنونصواريخ القسام البدائية اصابت اسرائيل ب .39
 غابي أفيطال

كـان  . كانوا يفخرون ذات مرة بقدرة سالح الجو، أو بقدرة وحدات االستطالع المختارة علي االنتشار الهادئ              
منذ ايام اوسلو، التي جلب فيها بعد التشريف مخربو السلطة العربية، انقطعـت             . لهذا علي األقل تغطية مالئمة    

كن أن نقول بسخرية محقة، أنهم جاؤوا بالعدو الي مبعدة قريبة جدا،            يم. في الواقع غزوات جبهة العدو الداخلية     
اذا استثنينا هجوما جويا هنـا      . وأنه لم تعد هناك حاجة الي طائرات تزويد بالوقود أو حاجة الي غزوات جريئة             

 .أو هناك، يمكن أن نقول إن الذراع الجوية ايضا قد شلّت
 المدي الذي تضرب اليه، ورد الجيش االسرائيلي اطالق نار الـي            فيما يتعلق بصواريخ القسام فلديها قدرة في      

ابعاد االطالق، هل يمكن أن نفكر بنوعية القوة العسكرية، التي لم تعد تردع آخر الشهداء في الـسلطة؟ كيـف                    
يتصورنا العدو، وكيف نتصور أنفسنا ايضا، هل كعصف مأكول تدوسه وحوش بشرية، في حين أننا مزودون                

 عصري؟ كيف تنفق وحدات كاملة من الطائرات المسلحة بأفضل السالح والقنابل الحكيمة نفقـة               بأفضل سالح 
هائلة علي التدريبات المرهقة، والنتيجة البسيطة لعدد من الكيلوغرامات من المواد المتفجرة تتـسبب بـضرر                

   شديد ال يمكن تقديره؟
ة تساوي القوة التي يستعملها العدو، وال تزيد علي         يقول الجواب التكتيكي، إن دولة اسرائيل تستعمل قوة عسكري        

ويعتقد الجواب االستراتيجي ـ القيمي بأنه يـصعب أن   . وعلي هذا ال يوجد حسم عسكري. ذلك بشيء ضئيل
. نجد في تاريخ الشعوب دولة ترفض القضاء علي الخطر الوجودي الذي يدق بابها منذ أكثر من ثالثة عقـود                  

إن الفهم القيمي لجوهر العدو ينتج عنه فورا حظر تام لجعـل العـدو فـي نفـس     . هذاألنها ال تُعرفه كخطر ك 
 .المستوي الذي نوجد فيه

بناء علـي   . بكلمات اخري، منذ أن ُأرخي اللجام االخالقي وتقرر أن لالرهاب أجرا، فقدت اسرائيل قوة ردعها              
 .يردع أعداءهاذلك، حتي اذا ما وجد في يد اسرائيل سالح ذري غامض، فانه لم يعد 

منذ تلك االيام التي أدركت فيها الدول العربية، وعلي رأسها مصر أنه ال توجد حاجة الي فرق ضـخمة مـن                     
يستطيع كل زعيم عربي أن يتحلل      . الدبابات الجبار اسرائيل علي التنازل، انتقلت الي سالح العنف والصواريخ         

ا يقدم السالم في العالم، وفي الوقت نفـسه يـستنزف قـوة      بسهولة خارجيا من الغُالة، وأن يعد ديمقراطيا كبير       
 .اسرائيل بخصومات داخلية علي مستقبل هذه االرض أو تلك

مرة اخري يتبين، أنه بعد خطة االنفصال أحادية الجانب ايضا، بزعم أنه ال يمكـن أن نهـزم العنـف، إال اذا                      
ال توجد أهمية أبدا لما يعتقد رئيس الحكومـة،         . أرضيناه، لم يعد العنف يخشي صولة الجيش االسرائيلي الكبير        
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السلطة، يفسرون طرق عمل اسرائيل كعالمة حاسمة       ) مخربو(بل المهم حقيقة أن الدول العربية، وعلي رأسها         
إن دولة اسرائيل ما لم تُِعد قوة الردع القيمية، والقاعدة االخالقية التـي وجهتهـا دائمـا ـ     .علي فوز طريقهم
  األمة : علي ذلك، لم يبق سوي أن نعود الي اقوال يان مسريك. ب، فلن ينشأ هدوء أو سالممحاربة االرها

  
صاحبة الظهر المكسور لن تنجو، حتي لو كان لكل واحد من مواطنيها دبابة في الساحة وطائرة فـوق سـطح                    

 .بيته 
 22/12/2005ـ ) معاريف (

  23/12/2005 القدس العربي 
  

 !ني موحدمبادرة فلسطينية ووفد لبنا .40
 طوني فرنسيس 
كان الجانب الفلسطيني حتى أسابيع قليلة خَلَت مضغوطاً بمسألة الحوار مع الحكومة اللبنانية، وقد بدأ الحـوار                 

وطرحت عناوين هذا الحوار مـن      . فعالً بضوء أخضر من الرئيس أبو مازن وبرغبة جامعة من قبل الفصائل           
من األوضاع الحياتية لسكان المخيمات إلى حقـوق الالجئـين          سالح المخيمات إلى السالح خارج المخيمات و      

 .اإلنسانية والمدنية
وفي الطريق إلى الحوار بلغ الصراع أشده بين القيادة العامة والحكومة، ولم نعرف حتى حينه كيف انتهى هذا                  

المذكرة الموحدة  الصراع، إال ان ما بقي في الذاكرة هو أن الجدل الفلسطيني تركز حول تشكيل الوفد الموحد و                
وعند هذه النقطة غير المعتادة بدأت الحكومة مسيرة االنفراط، فانسحب وزراء            .الى الحوار مع الجانب اللبناني    

أمل وحزب اهللا من جلستها التي أرادت بحث األوصاف التي أطلقها الرئيس بشار األسد على الـسنيورة، ثـم                   
 .ضافية بأن علقوا مشاركتهم في الحكومة إياهاخطوا بعد اغتيال النائب جبران تويني خطوتهم اإل

طبعاً، طار الحوار اللبناني ـ الفلسطيني وطار معه الوفد الفلسطيني الموحد كشرط إلنجاح هذا الحوار، وفـي   
أجواء الراحة الفلسطينية من ضغوط البحث في ترتيب أوضاع المخيمات وأسلحتها تحت سقف ضـمان حـق                 

ني ـ اللبناني وانتقل النقاش فجأة من كيفية متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس  العودة، تفاعل الجدل اللبنا
رفيق الحريري ووقف مسلسل الجرائم وكشف مرتكبيه، ومن إعادة بناء المؤسسات بعد خروج القوات السورية               

 لبنـان فـي   والبحث في إطالق عجلة االقتصاد واالستفادة من فرصة الدعم الدولي التي وفرها مـؤتمر دعـم               
نيويورك، انتقل إلى كيفية االنخراط في معركة الدفاع عن سورية ولبنان في وجـه المـؤامرات االمبرياليـة                  
والصهيونية، وضمان تراجع االمبريالية والصهيونية عن تدخلها في التحقيق ودعواتها لوقف مسلسل التفجيـر              

 .واإلجرام الذي يطال لبنان واللبنانيين
مهمة الجديدة أن تكون مغرية لوال أنها شكلت في المعنى اللبناني انقالباً علـى األولويـات                وكان يمكن لهذه ال   

 .الوطنية وبالتالي زادت الشرخ وقسمت الحكومة وأثارت مخاوف اللبنانيين مجدداً على أنفسهم وعلى بلدهم
قاء الجانب الفلـسطيني،    واآلن وبعد الضربة التي تلقاها عمرو موسى، وتعذر ذهاب الحكومة في وفٍد موحد لل             

ليس غريباً أن نتوقع مبادرة من العميد أبو العينيين لرأب الصدع وتشكيل وفد لبناني موحد لمحـاورة الجانـب                   
 !الفلسطيني

  23/12/2005البلد اللبنانية 
  

 حماس من المعارضة المرفوضة إلى الشراكة الصادمة  .41
 محمد خالد األزعر . د
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رق بقوة يحدث أصداء واسعة لفترة ممتدة في بيئته المحلية واإلقليمية والدوليـة،             من النادر العثور على قرار فا     
ففي وقت كاد يخلـو مـن       . كقرار حركة حماس بالمشاركة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية الوشيكة جدال         

القـضية  عنصر الدهشة، كانت انعطافة حماس مدهشة بالفعل، بل مثارا لحيرة كل القوى المنغمسة في مـسار                 
 !.الفلسطينية، دون استثناء بعض األطراف الفلسطينية

من آيات هذه الحالة أن بادرت كل من تل أبيب وواشنطن ورام اهللا وبشكل متزامن، بالحديث عن إمكانية تأجيل                  
حدث هذا بعد أن أكدت أوسـاط       . االنتخابات بمجرد أن أفصحت حماس عن موقفها الجديد في الربيع الماضي          

والواقـع أن   .  مهما كانت الظـروف    2005فلسطينية مرارا وقتذاك بأن االنتخابات ستجرى في يوليو         السلطة ال 
حكومة إريل شارون كانت وما زالت األكثر تعبيرا عن الرفض المطلق للتحول في المشهد السياسي النظـامي                 

ابـات الفلـسطينية إذا مـا       الفلسطيني، حتى إن شارون جاهر بإمكانية التدخل اإلسرائيلي لمنع أو إعاقة االنتخ           
 .شاركت فيها حماس

ومع أن السلطة الفلسطينية التزمت جانب الترحيب بخطوة حماس، فإن بعض الخبثاء يعتقدون، ربما عن حق،                
بأن هذا الموقف ال يعدو أن يكون أقرب للنفاق السياسي ورفع العتب والرهبة من تبعات اتخاذ موقف معاكس،                  

ا الحاكم فتح للعصي في دوالب هذه الخطوة سيفهم على نحو ال يخدم ما يوصـف                ذلك أن إلقاء السلطة وحزبه    
بالسياسة اإلصالحية الديمقراطية للقيادة الفلسطينية من جهة، كما سيفهم على أنه انسجام لهذه القيادة مع الرفض                

حـدهما أو   اإلسرائيلي وانصياعا له من جهة أخرى، وال مصلحة لهذه السلطة في خلق هـذين االنطبـاعين أ                
لكن الحقيقة أن حركة فتح بوغتت بخطوة حماس التي جاءت في توقيت غير مالئم بالنسبة لجهوزيتها                . كالهما

 .التنظيمية والفكرية
بل قد يطمئن المرء إلى أن خطوة حماس مسئولة عن تعظيم أزمة الجهوزية الفتحاوية هذه وأنها بمعنـى مـا                    

 .سوف تستفيد من هذه األزمة
، التـي   )2005( هذا التقدير نتائج االنتخابات البلدية في مراحلها المختلفة علـى مـدار العـام             من آيات صحة  

تقـدما مـذهال لـصالح    ) نابلس والبيرة وجنين(سجلت وال سيما في مرحلتها الرابعة واألخيرة في مدن الضفة     
، علـى مـستوى األجيـال       حماس، وذلك في الوقت الذي كانت فيه فتح مشغولة حتى أذنيها بالتدافع الـداخلي             

 !.والمناطق واألفكار، حول إعداد قائمة مرشحيها لالنتخابات التشريعية
الشائع أن حماس تقع في زمرة الحركات المنتمية إلى التيارات السياسية ذات المرجعية األيديولوجيـة الدينيـة                 

ية بأن هذه الحركة لـيس بـوارد        ومن هنا اطمئن معظم المعنيين بسيرورة العملية السياسية الفلسطين        . الصارمة
منظمة التحرير بعامة وسلطة الحكـم الـذاتي        (لديها التخلي عن عزوفها االنغماس في النظام الفلسطيني بشقيه          

 للتعارض الكبير بينها وبين تجليات هذا النظام على صعيد األهداف والوسائل وأنمـاط              -أساسا–، ذلك   )بخاصة
وقد اشتط البعض في اعتماده على هذا التحليل معتبـرين أن        . أليديولوجيةالتحالف عالوة على األسس الفكرية ا     

. التفكير البرجماتي العملي هو أبعد ما يكون عن سلوكيات مثل هذه الحركة بطبيعتها غير المرنة ودوجمائيتهـا                
إلى خطابها  وهناك من بالغ في اعتقاده باستمرارية تمنع الحركة عن المشاركة في نظام السلطة بالذات استنادا                

المناهض لموادعات أوسلو وتوابعها وإيغالها في منهجية المقاومة البحتة الخالية من دسم التفـاوض والحلـول                
المؤقتة أو الوسطية وما يوصف باالعتدال إزاء التعامل مع العدو الصهيوني على مـستويي الفكـرة والكيـان                  

 ).إسرائيل(السياسي 
 لبعض المحطات السياسية في حياة حماس وال لبعض المقوالت والمواقف           غير أن أصحاب هذا الفهم لم يتنبهوا      

. التفصيلية التي اتخذتها في مرحلة ما بعد فورة النشأة والتأسيس، وال سيما بعدما تبدى لها فشل صيغة أوسـلو                  
ثم إن هؤالء لم يلحظوا أحد خصائص هذه الحركة ونمط تعاملها الـسياسي، نقـصد بـذلك خاصـة القـراءة                     

ناميكية لما يعتمل حولها في الواقع المنظور من مستجدات ومتغيرات وإمكانية مقاربة هذا الواقع بالمرونـة                الدي
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الالزمة التي بها تتجاوب مع المتغيرات بدون انتهاك الثوابت والخطوط الحمـراء علـى صـعيدي األهـداف                  
 .والوسائل

ل نشوء السلطة، وهي ساومت على اقتطاع       لقد سبق لحماس أن فاوضت فتح حول االلتحاق بمنظمة التحرير قب          
 في المائة من عضوية المجلس الوطني الفلسطيني؛ بما يشي بتفاعلها مع أسلوب المحاصصة الذي               40ما نسبته   

ولم يكن من الحصافة المغاالة في االعتقـاد بـأن          !. درجت عليه فتح وبقية الفصائل داخل المنظمة ومؤسساتها       
ة بسبب مرجعية أوسلو أو استمرار االحتالل بغض النظر عمـا يحـيط بهـا               حماس ستخلّد موقفها من السلط    

أوال، ألن حماس ثبتت أقدامها بين يدي الـرأي       . وبالسلطة من محددات وقيود، طبقا لتحليالت بعض الفتحاويين       
 العام الفلسطيني بعد أن تأكدت خالل العقد المنصرم صحة تقديرها الحتمال فشل وحدانية صيغة التفاوض مـع                

وثانيا، ألن حمـاس قـرأت      . إسرائيل، وأنه من الضرورة ردف المفاوضة بالمقاومة الساخنة والمزاوجة بينهما         
المشهدين اإلقليمي والدولي غداة الحادي عشر من سبتمبر، واستطلعت ما ينتظرها من ضغوط جبارة سياسـية                

ب على اإلرهاب التي تقودها الواليـات       وقانونية واقتصادية وإعالمية في سياق االنصياع العام لما يدعى بالحر         
وبناء على هذه القراءة رأت حماس ثالثا أن تغريدها خارج السرب سـيعرض ظهرهـا لالنكـشاف                 . المتحدة

) كإيران وسوريا وحزب اهللا، وقطاعات الممانعة والمقاومة الـشعبية        (والتعرية، ال سيما أن حلفاءها اإلقليميين       
 .لتخلي عنها وعن نهجها في الشأن الفلسطينيباتوا معرضين لهذه الحرب بغية ا

هذا باإلضافة إلى أن حماس لم تر ضيرا في توكيد شرعيتها الثورية المعمدة بالدم وشرعيتها االجتماعية المدنية                 
المشهرة بالتفضيالت الشعبية عبر االنتخابات البلدية، بالشرعية السياسية االنتخابية الديمقراطيـة، فمثـل هـذه               

خيرة تمنحها حصانة قوية ضد المبادرات الرامية الستئصالها أو أقله عزلها جماهيريا بزعم أنهـا               الشرعية األ 
كذلك انتصرت قيادة حماس للرأي القائل بأنه حان الوقت لـدخول الـسلطة           . تخشى االحتكام لصناديق االقتراع   

طة من الـداخل لـصالح الـشعب        وإثبات الجدارة القيادية على قاعدتي التنمية والمقاومة، وتوجيه أجهزة السل         
وعموما فإن حماس بقرارها للمنازلة السياسية العامة أثبتـت أنهـا           . الفلسطيني استجابة لنداءات أنصار الحركة    

أكثر برجماتية مما تصور خصومها في الداخل والخارج وأنها ال تمارس الفعل النضالي مغمضة الذهن عمـا                 
 .يدور حولها من تفاعالت

عالهم على مدار الفترة الالحقة لقرار حمـاس اإلسـتراتيجي، أن القـوى المعنيـة بالمـسار                 يفهم عن ردود أف   
 .الفلسطيني لم تتهيأ لمثل هذا القرار

من ناحية تبدو حركة فتح وكأنه ألقي عليها قول ثقيل؛ فألربعة عقود ونصف اعتادت فتح على مكانة الفـصيل                   
سطيني، الذي بوسعه أن يتحمل مشاغبات بعـض الفـصائل          األكبر، صاحب اليد الطولى في صناعة القرار الفل       

ولإلنصاف كان هذا المستجد مفيدا لفتح من       . المنمنمة، لكنه ليس مستعدا الستقبال منافس يحظى بمعطيات الندية        
حيث إنه دفعها إلى تحريك مياهها الراكدة واالنشغال بتصفيف أوراقها إلظهار أحلى ما عندها في حلبة السباق                 

غير أن إزاحة ما ران على الحركة من تراكم في السلبيات لعقود كان بحاجة إلى فسحة أطول ممـا                   . ياالنتخاب
 .يتيحه الوقت المتبقي على يوم الحسم االنتخابي؛ ولذا راحت فتح تسعى لشراء الوقت

عى إلى  إذ بدت فتح كمن يس    . فقد تبادلت فتح وحماس الموقع    . وعليه، ظهرت حالة فلسطينية ال تخلو من طرافة       
كذلك . تأجيل االنتخابات فيما راحت حماس تستعجلها وهي التي كانت لوقت قريب منصرفة كليا عن هذه اآللية               

فقد أصبحت فتح هي التي تنتظر نتائج هذا التنـافس          . تبدلت المواقف بشأن التنافس االنتخابي في األطر المدنية       
 .ة أو جمعية أو اتحاد نقابي أو ناد رياضيإلثبات رسوخها القيادي كلما ظفر محازبوها بإدارة بلدي

أربك قرار حماس أوساط حركة فتح التي باتت تراودها فكرة تأجيل االنتخابات رغم ما يقال عن تمسك رئاسة                  
وذلك ألجل إعادة حساباتها والتمكين للـذات       . السلطة بالموعد المحدد وهو الخامس والعشرون من يناير المقبل        

 .تخابي الذي لم تتعود عليهقبل يوم االختبار االن



 

 17

فلعله من المفارقات المثيرة أن تشاركها فيه إسرائيل والواليـات المتحـدة            . هذا االرتباك ليس قاصرا على فتح     
وإذا كانت إسرائيل قد حسمت موقفها مبكرا بإعالن رفضها تـسهيل إجـراء             . واألوربيون وربما بعض العرب   

اس، فإن الواليات المتحدة والشركاء األوربيين أظهروا التردد فـي          االنتخابات الفلسطينية في حال مشاركة حم     
التزام هذا الموقف القطعي إلى حين ظهور نتائج المرحلة الرابعة من االنتخابات البلدية، التي تأكد فيهـا تقـدم                   
شعبية حماس على فتح بفارق ملموس، وذلك في مناطق كانت تحسب مطوال على إنها منحازة إلى فـتح فـي                    

 .فة مقابل معاقل حماس في غزةالض
لم يصطف الطرفان األمريكي واألوربي خلف الموقف اإلسرائيلي المعارض لمشاركة حماس إال بعد ظهـور               

فمع احتدام أزمة   . مؤشرات قوية على احتمال شغل هذه األخيرة لمساحة واسعة من المؤسسة التشريعية للسلطة            
ات بينها إلى أكثر من اتجاه وقائمة، بل التحاق بعض قيادييهـا            فتح وثبوت عدم جهوزيتها للمنافسة واختالف ذ      

ورموزها بقائمة حماس بشكل مباشر أو غير مباشر، ثارت مخاوف هذه األطراف من وقوع هزيمة انتخابيـة                 
 .كبيرة بحزب السلطة وصوال ربما إلى سيطرة حماس على أغلبية مرشحيها لتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة

هذه المخاوف هي التي دفعت الواليات المتحدة واألوربيين إلى التلويح بقطـع المـساعدات عـن                ونحسب أن   
إذا ما شاركت حماس في االنتخابات قبل أن تتخلـى عـن رفـضها االعتـراف                ) والشعب الفلسطيني (السلطة  

قيتها العقيديـة   وهذان على حد العلم شرطان تعجيزيان، دون التضحية بصد        . بإسرائيل ونبذها للمقاومة المسلحة   
هو ما الذي يبقى لحماس كي يميزها عن حزب السلطة إذا ما            : األيديولوجية والسياسية والنضالية، فالسؤال هنا    

هذا يعني أن األطراف الخارجية الثالثة المنغمسة في الشأن الفلسطيني تكاد تـضع             !. استجابت لهذين المطلبين؟  
ناهيـك عـن الـضغوط      (وهي تستخدم األداة االقتصادية     . التعقيدالعملية السياسية الفلسطينية في موقف شديد       

كوسيلة لتكييف هذه العملية وفقا ألهوائها المتساوقة مع األجنـدة          ) إلخ... األخرى من إعالمية ودعائية وسياسية    
 .اإلسرائيلية

ضية تعارضـه   نستطيع مع كثيرين رمي هذا الموقف االنحيازي بالالديمقراطية كما يمكننا التشهير به على أر             
مع دعوى بسط الديمقراطية واإلصالح السياسي في ربوع الشرق األوسط، لكن ذلك لن يثني هـذه األطـراف                  

ومن سوءات مثل هذه المداخلة الفجة، أنها تستهدف إقحام الفلسطينيين          ). المتواقح في الحقيقة  (عن هذا الموقف    
التراجع عن إسناد قوى التيار الـسياسي الـذي قـد           إذ المطلوب منهم    . في دائرة الخيارات الصعبة   ) الناخبين(

 !.يتسبب لهم في خسارة العطايا والمنح الدولية
من الصعوبة بمكان توقع الكيفية التي ستنفض بها معضلة المعارضة اإلسرائيلية األمريكية األوربية اللتحـاق               

وهو أمر إن   . جيل هذا اإلجراء  هناك احتمال كبير بأن يجري تأ     . حماس بركب السلطة عبر الشرعية االنتخابية     
حدث، فسوف يفاقم تقويض صدقية هذه األطراف إزاء التحول الديمقراطي في الشرق األوسط مـن البـوابتين                 

) وربما غير العربـي   (هذا في حين ستتمكن حماس من استقطاب الرأي العام الفلسطيني           . العراقية والفلسطينية 
 وهي اآلن مرفوضة بعـد أن أبـت إال الـشرعية االنتخابيـة              بحسبها كانت ملفوظة حين كانت خارج النظام      

 .ووضعت نفسها رهن اإلرادة الشعبية وفقا لإلجراءات الديمقراطية
ذلـك ألن   . ويبدو هدف استئصال حماس أو أقله تفريغ خطابها من خصائصه األساسية البنيوية صعب المنـال              

 الفلسطينية، فضال على البيئـة اإلقليميـة المحيطـة          لهذه الحركة أصوال ضاربة في الثقافة السياسية والعقيدية       
 .بفلسطين

على أنه في حال إذا أمكن تجاوز عقبة الممانعة اإلقليمية والدولية، ومضت االنتخابـات بمـشاركة حمـاس،                  
على صعيد السلطة الوطنية بالذات، سيتحول هذا النظام إلـى          . فسنكون بصدد نقلة نوعية في النظام الفلسطيني      

ومـن  . الثنائية بين فتح وحماس، بين التيارين العلماني والديني، التفاوضي، واألقرب إلى نهج المقاومة            القطبية  
فضائل هذه الحالة، أنها تسمح للتيار التفاوضي بشيء من الصالبة وتقحم تيار المقاومة في العملية التفاوضـية،       
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ضها ومحددات وجودها دون أن يلحق بها       ذلك ألن حماس ال يمكنها الغوص في مياه السلطة بكل تراثها وفرو           
 .بعض البلل، أي التأثر بهذه الفروض والقيود

وأغلب الظن أن برجماتية حماس، كما ستتجلى في معمعة االنتخابات والقبول باالنفتاح على السلطة واالندماج               
من المفترض  و. وهذه هي علة الترحيب بها في صلب نظام السلطة        . في أجهزتها، سوف تصبح عرضة للزيادة     

 ستشهد مباحثات مكثفة، كثيرهـا غيـر   -إذا ما تم التقيد بموعدها -جدال أن الفترة المتبقية على يوم االنتخابات        
معلن، حول ما الذي تعتزمه حماس في اليوم التالي لالنتخابات وتبوؤها مكانة مرموقة، كما هو المتوقع بحسب                 

وسيتعين في كل حال على فتح وبقية الفصائل إعادة         . لسطينيالشواهد، داخل السلطة وعملية صناعة القرار الف      
النظر جديا في أنماط تعاملها وحراكها الداخلي من جهة، وأدائها على الصعيد الوطني والمجتمعي العـام مـن                  

 .هذا فضال عن ضرورة النظر في منهجية التعامل مع إسرائيل، حربا أو سلما وتفاوضا. جهة أخرى
د كهذا أن تمضي عملية التسوية الفلسطينية بوتيرتها المعهودة منذ ما بعد مدريد وأوسلو              وال ينتظر في ظل مشه    

أن دخول حماس الثابتة على خطابها إزاء التسوية وشرائطها في جوف السلطة ال بد أن يترك بـصماته علـى                 
 إمـالء التـسوية     وإذا لم تتخل إسرائيل عن منهج     . هذه العملية، بل ربما أدى ذلك إلى وصولها لطريق مسدود         

على الطرف الفلسطيني، فقد يكون كل المعنيين في انتظار جولة كبيرة أخرى من الصدام الدامي علـى أرض                  
 .فلسطين

 20/12/2005اسالم اون الين
 

 القسام يقيم توازن رعب مع إسرائيل  .42
 حلمي موسى  

وفي . نتخابات التشريعية لدى الجانبين   عادت المواجهة اإلسرائيلية الفلسطينية إلى االحتدام مع اقتراب موعد اال         
ظل استمرار مسلسل اغتيال نشطاء االنتفاضة، وإعالن العديد من الفصائل الفلسطينية انتهاء فترة التهدئة، فإن               

 . المواجهة، وخصوصا في غزة، بعد تنفيذ خطة الفصل، تتخذ وجهة جديدة
جهة لدى الفلسطينيين في القطاع، غـدت األداة     فالصواريخ التي كانت حتى خطة الفصل واحدة من أدوات الموا         

وأوحت إسرائيل أنها بصدد الرد على الصواريخ الفلـسطينية         . الفعالة الوحيدة في محاولة تشكيل توازن رعب      
وباتت هذه التطورات، في هذا الوقت بالذات، تثير عالمات اسـتفهام قويـة             . بإنشاء حزام أمني في عمق غزة     

 .  كانون الثاني المقبل25نية على إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المقرر في حول قدرة السلطة الفلسطي
فقد اغتالت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة من نشطاء المقاومة في مدينة نابلس بينهم قائد الذراع العـسكري                 

ة نحو أهداف إسرائيلية    وردت فصائل فلسطينية بإطالق عدد من الصواريخ من غز        . للجبهة الشعبية في المدينة   
غير أن صاروخا أطلقته سرايا القدس، أصاب للمرة الثانية في غضون يومين معـسكر              . داخل الخط األخضر  

 . زيكيم للجيش اإلسرائيلي الواقع في محيط مدينة عسقالن
 يوسـي   وأصاب الصاروخ خيمة عمليات واحدة من كتائب لواء جفعاتي مما أدى إلى إصابة قائد الكتيبة المقدم               

وأثار سقوط الصاروخ في خيمة قيادة الكتيبة ذعرا ليس فقط في المعـسكر             . درور وأربعة من ضباطه وجنوده    
 من المجندين والمجندات إلى     20ونُقل حوالى   . الذي تعرض لإلصابة وإنما في العديد من المعسكرات المجاورة        

ن في معسكر أغرار مجاور إلى المكان فـي         وتدافع أهالي مجندات يتدرب   . المستشفى جراء الذعر الذي أصابهم    
وأعلنت إحدى األمهات أمام كاميرات التلفزيون أن المجندات في المعـسكر           . محاولة إلعادة بناتهن إلى البيوت    

 . أصبن بالصدمة واإلحباط وأنهن يبكين في حالة هستيرية وأن الجيش ال يفعل شيئا من أجل حمايتهن
. رائيلي بتكثيف قصفه المدفعي للمناطق الفلسطينية المحاذية للخط األخضر        وفي هذه األجواء شرع الجيش اإلس     

كما أن الطائرات الحربية وطائرات االستطالع      . وأدى القصف إلى استشهاد شاب فلسطيني آخر في شمال غزة         
ونشر الجيش اإلسرائيلي المزيد من بطاريـات       . والقصف من دون طيار حامت بشكل مكثف في أجواء القطاع         
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وبدا أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية تريد      . دفعية والتعزيزات المدرعة وفرق الوحدات الخاصة حول القطاع       الم
 . اإليحاء أنها بصدد اجتياح غزة، غير أن الصحافة تحدثت عن عدم وجود نية ألي عملية برية

ة التـي عجـزت حتـى اآلن عـن          فيما المعلقين العسكريين اإلسرائيليين أبدوا استخفافا باإلجراءات اإلسرائيلي       
وربما لهذا السبب وبعد األفكار الجنونية عن قطع        . مواجهة القذيفة البدائية التي صارت تسمى صواريخ القسام       

. الكهرباء والمياه عن غزة، عادت القيادة العسكرية اإلسرائيلية للحديث عن إقامة حزام أمني في عمق القطـاع                
النتخابي خاصة أن مصير االنتخابات اإلسرائيلية قد يحسم وفـق الظـروف            وال يخلو هذا االقتراح من النفس ا      

 . األمنية
وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فإن االجتماع األمني الذي عقده وزير الدفاع شاؤول موفـاز مـع القـادة                  

 أمـر   كمـا . العسكريين قرر مواصلة عمليات اغتيال نشطاء االنتفاضة وقصف مكاتب ومؤسسات مساندة لهم           
موفاز الجيش بمواصلة ضرب الخاليا التي تطلق صواريخ القسام، وإنشاء حزام أمني ناري في مناطق معينـة                 

 . إلبعاد خطر الصواريخ
وبموجب ما نشر، فإن الجيش اإلسرائيلي سيعلن حدود هذه المناطق، داخل القطاع، ويطلب مـن الفلـسطينيين                 

أنه سوف يرى في كل من يدخل إلى هذه المناطق طرفا معاديا            وهو يحذر في الوقت نفسه      . عدم الوصول إليها  
وبحسب يديعوت أحرنوت فإن الحزام األمني سيتـشكل مـن          . يمكن القضاء عليه من الجو أو من البر والبحر        

مناطق مختلفة ومتفرقة في شمال القطاع وجنوبه خاصة تلك التي شهدت عمليات إطـالق مكثفـة لـصواريخ                  
 . القسام

أن إنشاء مثل هذا الحزام األمني من دون وجود عسكري على األرض، يعني تكثيف القـصف                ورأى معلقون   
كما أن مثل هذا الحـزام يفتـرض     . الجوي والمدفعي لهذه المناطق وتشكيل ساتر ناري يحول دون الحركة فيه          

د تضع إسـرائيل  كما أن إقامة مثل هذا الحزام ق  . وجودا جويا متواصال للرقابة والمالحقة وهو أمر غير واقعي        
أمام الرأي العام العالمي في موقع المتصادم مع المدنيين الفلسطينيين الذين يستخدمون تلك المناطق للزراعة أو                

 . السكن والمرور
وقارن عدد من المعلقين العسكريين اإلسرائيليين بين ما يجري اآلن في غزة وما كان يجري على الحدود مـع                   

 في صحيفة يديعوت احرنوت عوفر شيلَح أن عـددا مـن القـادة العـسكريين                وكتب المعلق العسكري  . لبنان
وأشـار  . الميدانيين أعربوا عن إحباطهم من عدم قدرتهم على وقف سقوط صواريخ القسام في جنوب إسرائيل              

الى أن هذا يشبه اإلحباط الذي أصاب قادة الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان أثناء مواجهة الكاتيوشـا التـي                   
 . لقها حزب اهللايط

ولكن المشكلة األبرز التي تواجه إسرائيل اليوم أكثر من أي وقت مضى تتمثل في البحث عـن ردود حقيقيـة                    
فوصول الصواريخ الفلسطينية إلى المنـاطق الحـساسة جنـوبي          . لوقف عملية تطوير الفلسطينيين للصواريخ    

كما أن استمرار تطوير هـذه      .  كيلومترا 16لى  عسقالن يعني أن لديهم القدرة على إنتاج صاروخ يزيد مداه ع          
 .القدرة يعني انتقالها قريبا إلى الضفة الغربية

  23/12/2005السفير 
  

 !المعنى والدالالت... فوز حماس  .43
 عمار تقي

أثارت االنتخابات البلدية الفلسطينية األخيرة صدى واسعا داخل وخارج األراضي المحتلة وأهمية بالغة وكبيرة              
قبين والمعنيين بالشأن الفلسطيني كافة وذلك بعد النتائج الباهرة التي حققتها حركة حماس في حـصد                لدى المرا 

 .العديد من مقاعد المجالس البلدية
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, ومما أضاف أهمية على هذه االنتخابات، أن حماس استطاعت الحاق هزيمة مدوية وموجعـة لحركـة فـتح                 
 اهمت في فوز حركة حماس في االنتخابات المحلية األخيرة؟ما العوامل التي س: والسؤال المطروح أمامنا هو

أوال، تبني الحركة لخطاب سياسي     : يمكن تلخيص أهم العوامل التي ساهمت في انجاح حماس على النحو التالي           
) خصوصا القطاعات االسالمية  (ذي صبغة دينية القى صدى واسعا لدى قطاعات عديدة من الشعب الفلسطيني             

تمـسك الحركـة بـنهج      : ثانيا, ن للتيارات االسالمية حضورا واسعا في الشارع الفلسطيني       اذ من المعروف أ   
المقاومة الذي أدى الى تحقيق أول انتصار حقيقي على العدو الصهيوني وذلك بانسحاب القوات االسرائيلية من                

رسمية للسلطة، كانشاء   أقامت حركة حماس العديد من المؤسسات المدنية بعيدا عن األجهزة ال          : ثالثا, قطاع غزة 
: رابعـا , دور العبادة والجمعيات االسالمية واالجتماعية والخيرية ذات الصلة المباشرة بـالمواطن الفلـسطيني      

تراجع وانحسار الفصائل الفلسطينية األخرى بعد عجزها عن طرح مشاريع بديلة، وفشلها في استقطاب الشارع               
عض األحزاب الكبرى أو بسبب تكريس الحـال النخبويـة فـي            الفلسطيني سواء بسبب تفشي حال الفساد في ب       

 !قيادات أحزاب أخرى
أما عن أبرز مدلوالت فوز حماس في االنتخابات البلدية، فانه جاء ليعكس حقيقة في غاية األهمية وهي تمسك                  

س لـه أي    الشارع الفلسطيني بنهج المقاومة، رغم تواتر األحاديث التي أرادت أن توحي بأن نهج المقاومة لـي               
بيد أن نتائج االنتخابات األخيرة عززت من       ! امتداد شعبي وانه بات خيارا مرفوضا من قبل الشارع الفلسطيني         

أما الداللة الثانية التي عكستها نتائج االنتخابات األخيرة أنها         , حقيقة تمسك الشعب الفلسطيني بنهج حركة حماس      
مت بها مراكز بحثية فلسطينية رسمية عدة والتي كانـت          أظهرت زيف وبطالن االحصاءات والدراسات التي قا      

غير أن الفوز الكبير الذي     !  في المئة من مجمل التعداد الفلسطيني      25تعطي حماس، في أحسن األحوال، نسبة       
 .حققته الحركة أظهر الحجم الحقيقي لها وعكس قوة التأييد التي تحظى بها بين الفلسطينيين

التي حققتها حماس في االنتخابات البلدية ومع اقتـراب موعـد اجـراء االنتخابـات               اآلن وبعد النتائج الكبيرة     
 يناير المقبل، والتي ستشارك فيها حماس للمرة األولى ومن المتوقع أن تحقق فيها              25التشريعية الفلسطينية في    

خـر ـــ اسـتنفرت    نتائج مشابهة كالتي حققتها في االنتخابات البلدية، يبدو أن اسرائيل ــ على الجانب اآل 
طاقاتها الديبلوماسية وغير الديبلوماسية لتحجيم الحضور السياسي المتنامي لحركة حماس، فهـي تـسعى فـي                
الوقت الراهن الى قطع الطريق أمام مشاركة الحركة في االنتخابات التشريعية المقبلة، اذ أعلنت اسرائيل على                

 ! في االنتخابات البرلمانية المقبلةلسان كبار مسؤوليها عن الرفض القاطع لمشاركة حماس
هناك نقاط ثالث مهمة ينطلق منها الموقف االسرائيلي الرافض لمشاركة حماس فـي االنتخابـات التـشريعية                 
المقبلة، االولى هي الخوف من اسباغ الشرعية الدولية على حركة حماس بعد أن نجحت المساعي االسرائيلية،                

الثانية وهي فـي    , قائمة المنظمات االرهابية لدى العديد من دول العالم       في وقت سابق، في وضع الحركة على        
، فان هذا األمر سيؤدي الى تـشريع        )من دون التخلي عن سالحها    (حال دخول حماس الى البرلمان الفلسطيني       

يل الثالثة هـي ان اسـرائ  ! االحتفاظ بهذا السالح واضفاء الشرعية عليه تماما كما جرى مع حزب اهللا في لبنان  
 -تسعى من خالل رفضها لمشاركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة الى تأجيج الخالفـات الفلـسطينية                 

 .من المشاركة في االنتخابات البرلمانية المقبلة) بالقوة(الفلسطينية من خالل الضغط على السلطة لمنع حماس 
 في االنتخابات البرلمانية المقبلة، فاننا لن نجد        أما اذا عرجنا على الموقف االميركي من قرار حماس بالمشاركة         

أي تباين عن الموقف االسرائيلي، بل سنرى المزيد من التصلب والشدة في رفـض مـشاركة حمـاس فـي                    
وهو ما تجلى بشكل واضح وسافر في قرار الكونغرس االميركي مطلع األسـبوع الحـالي               ! االنتخابات المقبلة 

 نائبا في الكونغرس صـوتوا فـي        397بل ان نحو    ! خابات التشريعية المقبلة  الذي دان مشاركة حماس في االنت     
الوقت ذاته على قرار يقضي بوقف المساعدات المالية االميركية للسلطة الفلسطينية في حال سـمحت الـسلطة                 

ـ          ! بمشاركة حماس في االنتخابات البرلمانية المقبلة      اد وهو ما أعرب عنه أيضا ممثل السياسة الخارجيـة لالتح
األوروبي خافيير سوالنا مطلع األسبوع الحالي بأن العديد من دول االتحاد األوروبي ستوقف المعونات المالية               
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أمـا  ! المخصصة للسلطة الفلسطينية في حال سمحت السلطة بمشاركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة            
المـشاركة ضـمن العمليـة الديموقراطيـة        الخارجية االميركية فانها ذكرت بأنه ال مجال لحركة حماس في           

هـددت  ) الخارجية االميركيـة (حتى أنها ! الفلسطينية كونها حركة ارهابية ال تعترف بحق اسرائيل في الوجود       
بقطع عالقاتها الديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية في حال لم تنجح السلطة في كبح جماح حركة حمـاس عـن             

 المقبلة، متجاهلة بذلك مسألة مهمة طالما كانت تنادي بها، وهي أن الحؤول دون              المشاركة في العملية االنتخابية   
مشاركة حماس سينتقص من الشرعية الشعبية للعملية االنتخابية، خصوصا بعد النتائج التي حققتها الحركة فـي    

 .االنتخابات المحلية األخيرة والتي عكست شعبيتها الواسعة
اعت في السنوات األخيرة تنميـة رصـيدها الـسياسي فـي المجتمـع              خالصة القول ان حركة حماس استط     

! الفلسطيني، في الوقت الذي تشهد فيه حركة فتح أزمة تاريخية تعصف بها وعملية انـشقاق غيـر مـسبوقة                  
فتسارع وتيرة األحداث على الساحة الفلسطينية، ناهيك عن المتغيرات التي تشهدها الساحة االسرائيلية جـراء               

ن آرييل شارون عن حزب الليكود، وشمعون بيريز عن حزب العمل، وتشكيلهما حزبـا سياسـيا                انشقاق كل م  
جديدا لخوض االنتخابات المقبلة في مارس في العام المقبل، باالضافة الى تطورات اقليمية أخـرى ستـشهدها                 

االسـرائيلي الـى    المنطقة في المرحلة المقبلة، فان مجمل هذه التطورات تشير الى ولوج الصراع الفلسطيني              
مرحلة جديدة، خصوصا في حال قررت حماس المضي قدما في قرارها بالمشاركة في االنتخابات التـشريعية                

حيث إن فوز حمـاس المتوقـع فـي االنتخابـات           ! المقبلة، رغم العراقيل والضغوط الداخلية والخارجية كلها      
سي يعيد ترتيب خريطة التوازنـات الحزبيـة        التشريعية المقبلة وبنسبة عالية سيفضي الى حدوث تسونامي سيا        

! الفلسطينية من جديد، والذي سيعكس بدوره مصير وطبيعة وشكل التسوية السياسية في الصراع مع اسـرائيل               
 ان حركة حماس تمسك     6/11/2005يقول تسفي برئيل في مقاله المنشور بصحيفة هــآرتس العبرية بتاريخ           

 .ريااآلن بتوازن رعب مزدوج سياسيا وعسك
  23/12/2005الرأي العام الكويتية 

  
 !!الطمأنةالى ... حماس من التهدئة  .44

  أشرف العجرمي
ما يهمنا في هذا المقام هو القاء بعض الضوء على حقيقة المواقف التي تطرح فيما يتعلـق بمـشاركة حركـة                     

 مـن مقاعـد   حماس في االنتخابات التشريعية وما يعرض وكأنه تخوف من فوز هذه الحركة بنـصيب كبيـر             
  .المجلس التشريعي الفلسطيني

ال شك في ان قرار حركة حماس بالمشاركة في االنتخابات البرلمانية وقبلها في االنتخابات المحلية وبعدها في                 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يعني بكل وضوح ان حماس تقبل من حيث المبدأ ان تكون جزءاً ال يتجزأ                  

 الساحة الفلسطينية بما يشمل الشراكة في العملية السياسية وليس مجرد شراكة فـي              من عملية صنع القرار في    
  .ادارة الشؤون الداخلية، وهذا من حقها على اعتبار انها تحظى بتأييد شعبي كبير في اوساط الفلسطينيين

ليمياً ودولياً بدون   وتدرك حركة حماس انه ال يمكنها ان تكون شريكاً مقبوالً ليس على المستوى الداخلي وانما اق               
تذكرة المرور في البرلمان التي تمنحها الشرعية السياسية التي تبحث عنها، والتي من شأنها ان تقلل الى حـد                   
كبير المعارضة الدولية وخاصة االميركية للتعاطي العلني والرسمي مع حماس بدءاً بشطب اسم الحركـة مـن      

  . االدارة االميركيةقائمة المنظمات المسماة ارهابية التي وضعتها
الواليات المتحدة في الواقع ال تعارض من حيث المبدأ مشاركة حماس في االنتخابات على الرغم من القـرار                  
الذي اتخذه الكونغرس االميركي والذي يحذر من عدم تقديم الدعم المالي للسلطة الفلـسطينية اذا مـا سـمحت                   

 ال ترغب في هذه المرحلة بوجود برلمان فلـسطيني فيـه          بمشاركة حماس في االنتخابات، ولكن واشنطن ربما      
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اغلبية من النواب الحمساويين، طالما لم تغير حماس موقفها من بعض القضايا التي تشغل اوساط القـرار فـي          
  .الواليات المتحدة وخاصة المقاومة المسلحة وربما الموقف من بعض المسائل المتعلقة باالنفتاح والديمقراطية

ب على االرجح بدأت حركة حماس ببث رسائل تطمئن الواليات المتحدة واالطراف الغربية االخري              ولهذا السب 
بما في ذلك االطراف العربية واالقليمية المعنية بأن حماس بعد االنتخابات ليست هـي حمـاس نفـسها قبـل                    

ركة حماس خالد   االنتخابات، وهذه الرسائل واالشارات بدت واضحة في تصريحات رئيس المكتب السياسي لح           
مشعل خالل زيارته االخيرة اليران وكذلك في التصريحات الصحافية التي اطلقها الشيخ سعيد صيام في غـزة                 
قبل عدة ايام، والتي تقول ان حماس ستنتهج العمل الدبلوماسي وانها ستدخل الحكومة الفلسطينية المقبلـة بعـد                  

الجهزة االمنية، وان حماس تنوي وقف العمليات التفجيرية        االنتخابات وان ذراعها العسكرية ستكون جزءاً من ا       
  .على اعتبار انها ليست الوسيلة الجهادية الوحيدة لـ حماس

وال يوجد في الحقيقة ما هو اكثر صراحة من هذه االقوال يمكن من خالله طمأنة االخرين على اعتزام حماس                   
هجها عندما كانت في المعارضة خارج المؤسسة،       انتهاج نهج اخر مغاير عندما تكون في السلطة يختلف عن ن          

وال يمكن الحد ان يغفل التحول الكبير في موقف حماس من العملية السياسية فمجرد المشاركة فـي البرلمـان                   
تعني تسليم الحركة بقواعد اللعبة السياسية التي بدأت بتوقيع اتفاق اوسلو، واذا كان هذا ال يعنـي بالـضرورة                   

التفاق او االستعداد الن تكون طرفاً مشاركاً في مفاوضات سياسية على ارضـيته، فهـو               موافقة حماس على ا   
بالتأكيد يعني ان حماس يمكنها ان تتعايش مع عملية سياسية تديرها اطراف فلسطينية على هذه القاعـدة بـل                   

د ينتج عن هذه    ويمكننا الذهاب الى ما هو ابعد من ذلك بتوقع عدم وجود معارضة حمساوية جدية ألي اتفاق ق                
العملية، خاصة وان حماس تبدي استعداداً واضحاً للتعاطي مع اي واقع يمكن ان ينشأ على االرض باتفـاق او                   
بغير اتفاق، كما كان لديها استعداد للمشاركة في ادارة منفصلة لقطاع غزة بعد االخالء االسرائيلي لو تـشكلت                  

  .مثل هذه االدارة
ة حماس في االنتخابات ليس حقيقياً وال يعبر عن جوهر ما ترغب به الحكومة              والموقف االسرائيلي من مشارك   

االسرائيلية، فهذه الحكومة ومن خالل السياسات التي انتهجتها ساهمت بصورة كبيرة في ازدياد شعبية حمـاس                
  .وتقلص شعبية السلطة الوطنية وحزبها الحاكم حركة فتح

يني ربما يشكل ذريعة اضافية السرائيل الستمرار تنـصلها مـن           بل ان وجود حماس بقوة في البرلمان الفلسط       
استحقاقات العملية السياسية بحجة عدم وجود شريك فلسطيني مؤهل وقادر على التفاوض وااللتزام بما ينـتج                

  .عن هذه المفاوضات
لـسطينية  وفي هذا السياق يقول رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين ان مخاوف اسرائيل من فقدان الـسلطة الف                

للسيطرة تفوق المخاوف من ازدياد قوة حماس، بمعنى ان اسرائيل في الواقع ال تخشى من حصول حماس على                  
حصة كبيرة من مقاعد البرلمان، خصوصاً وان هذا سيدفع حماس للتصرف بمسؤولية تجاه السلطة التي تكون                

ا اكثر من غيرها في اطار مؤسسات       هي جزءاً منها، حتى لو كانت حماس تركز على بعض المواقع التي تهمه            
السلطة والتي تمنحها تواصالً دائماً مع الجمهور يفيدها على المدى البعيد عندما تغير اساليب مقاومتها وتوقـف         

  .العمل العسكري حتى لو كان يقتصر هذا الوقف على تنفيذ عمليات في اسرائيل
 فهذا سيرجع على االغلب لكون اسرائيل ال تريد رؤية          واذا ما لجأت اسرائيل الى عرقلة االنتخابات الفلسطينية       

ديمقراطية فلسطينية وتغيير في الواقع الفلسطيني بما يفتح اآلفاق امام عملية سياسية مثمرة، وال يعود بالتحديـد                 
  .لعدم رغبة اسرائيل في رؤية حماس في السلطة

  23/12/2005األيام الفلسطينية 
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  :كاريكاتير .45

  
23/12/2005اإلتحاد اإلماراتية   

 
 
 


