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 مؤتمر أمني يناقش كيفية مواجهة حماس  .1

كشفت مصادر دبلوماسية عربية وغربية أن مؤتمرا سريا ومغلقا عقد في إحدى العواصم : زهير اندراوس
اً بعد النتائج التي العربية مؤخراً، وذلك لمناقشة سبل وطرق مواجهة النفوذ المتنامي لحركة حماس، خصوص

وقد حضر المؤتمر، الذي استمر مدة ثالثة أيام، خبراء . حققتها في المراحل الثالث لالنتخابات المحلية
ومختصون في الحركات اإلسالمية عموما، وحركة حماس خصوصا، يمثّلون أجهزة أمنية متعددة عربية 

ي، الذي استضافت بالده المؤتمر، وكانت مشاركته واجنبية، وأنيطت إدارة المؤتمر بالجهاز االستخباري العرب
في أوراق العمل ونقاشها فاعلة، نظرا لخبرة هذا الجهاز في حركة حماس، وحظيت ورقة العمل التي قدمها 

 .أحد خبرائه المختصين بملف حماس في الجهاز باإلعجاب والثناء من قبل المشاركين
 إن ورقة العمل تلك التي تم تقديمها، احتوت على معلومات وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها

أمنية مهمة عن تركيبة حركة حماس وبنيتها التنظيمية، مشيرة إلى وجود ثالثة مراكز ثقل تنظيمية للحركة 
 .الضفة الغربية، قطاع غزة، الخارج: تتوزع على

ث العدد واالنتشار، وأنه يتركز في المدن وحول الضفة الغربية، وصفت الورقة التنظيم فيها بأنه األكبر من حي
الخليل، نابلس، قلقيلية، رام اهللا، وأن الوجود المباشر للقوات : أكبر منه في الريف، وخصوصا في مدن

اإلسرائيلية في الضفة الغربية طيلة األعوام الماضية حال دون وجود رموز سياسية وجماهيرية قادرة على 
 .، خاصة بعد اغتيال واعتقال العديد من قياداتها وكوادرها األساسيةقيادة العمل بشكل فاعل ومؤثّر

أما في قطاع غزة، فأشارت الورقة إلى أن تنظيم حماس فيها يأتي في المرتبة الثانية من حيث العدد، ولكنه 
 األول، هو وجود: األقوى واألكثر فاعلية في عملية صنع القرار داخل الحركة، وذلك العتبارين موضوعيين

. هيئات قيادية مركزية مستقرة قادرة على االجتماع والتواصل واتخاذ القرارات، خالفاً لتنظيم الضفة الغربية
أما الثاني، فهو وجود قيادات مؤسسة وتاريخية، اكتسبت شعبية ورمزية على المستوى الفلسطيني، وعلى 

أحمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي، (ادات ولكن االغتياالت التي طالت تلك القي. المستويين العربي واإلسالمي
، أحدثت فراغا قياديا الفتا، وأسهمت في تبلور تيارين )إبراهيم المقادمة، صالح شحادة، إسماعيل أبو شنب

، وتيار آخر يقوده )وهو من الجيل الثاني(داخل تنظيم القطاع يتنافسان ويتجاذبان، تيار يقوده إسماعيل هنية 
 هنية بشعبية وقبول أكثر في أوساط حماس خالفاً للزهار، الذي يمتلك إمكانات سياسية ويحظى. محمود الزهار

 .أكبر، ولكنه يمثّل شخصية خالفية على المستويين الداخلي والخارجي
واستحوذ تنظيم الخارج على المساحة األكبر من الورقة، التي وصفته بأنه تنظيم نخبوي يتكون من بضع مئات 

ة، التي تم انتقاؤها واستخالصها من التنظيمات اإلخوانية الفلسطينية في الكويت والخليج من الكوادر المميز
العربي، وبدرجة أقل من بالد الشام، مشيرة إلى أن هذا التنظيم، الذي بدأ انطالقته من الكويت، تمكن من أن 

اللوائح واألنظمة الداخلية يفرض نفسه كقيادة للحركة في الداخل والخارج، وتم ذلك بصورة قانونية من خالل 
واستطاع خالد مشعل بمساندة مجموعة محدودة من القيادات المميزة والفاعلة والكفؤة الملتفة حوله . للحركة

تعزيز دور قيادة الخارج، وتوسيع نفوذها وتأثيرها، بحيث باتت صمام أمان للحركة، التي تعرضت لضربات 
 .أو بالحد األدنى أن تهمش دورهاقاسية في الداخل، كان يمكن أن تنهيها، 

وحددت الورقة مجموعة من العوامل التي أسهمت في تعزيز دور الخارج، على  :عوامل قوة تنظيم الخارج
الرغم من محدودية عناصر التنظيم قياساً بالتنظيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى الرغم من انتقال 

وجود مالذ آمن لقيادات الحركة : وامل التي حددتها الورقة هيوالع. ساحة المواجهة والصراع إلى الداخل
األساسية في كل من سوريا ولبنان، وما يوفّره هذا المالذ من قدرة لقيادة الحركة على االجتماع، واتخاذ 

الدعم المالي واللوجستي، والغطاء . القرارات والتحرك، والتواصل مع أجزاء الحركة في الداخل والخارج
نجاح الحركة في بناء شبكة واسعة من العالقات .  الذي تقدمه إيران وسوريا وحزب اهللا لحماسالسياسي
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فتح حماس .الرسمية والشعبية العربية واإلسالمية، ما وفّر لها مظلّة سياسية وشعبية على المستوى اإلقليمي
ية، وشكّل اختراقاً للموقف قنوات اتصال مع جهات غربية وأوروبية، أسهم في تعزيز موقفها السياسي من ناح

األوروبي المقاطع لها رسمياً، كما ضرب مصداقية هذا الموقف من ناحية أخرى، خصوصاً لجهة تصنيف 
إمساك قيادة الخارج بالعصب الرئيس وهو المال، حيث أنشأت القيادة .حماس على قائمة المنظمات اإلرهابية

ع المال بطرق علمية متقدمة، وإدارته وإنفاقه بشكل مدروس جهازاً مالياً محترفاً ومختصاً، يتولى عملية جم
وجود خالد مشعل على رأس . وعلمي وبشفافية عالية، انعكست كذلك في األداء المالي للحركة في كل المواقع

قيادة الخارج، وما يتمتع به من قبول في أوساط الحركة في الداخل والخارج، ونجاحه في نسج شبكة من 
رة خالل السنوات الماضية، فضالً عن الدعم الذي يحظى به من قبل التنظيمات اإلسالمية العالقات المؤث

وجود مجموعة قيادية .المختلفة في المنطقة السيما منها اإلخوان المسلمون وبشكل خاص مكتب اإلرشاد
وتمسك هذه مصغرة ملتفة حول مشعل، وهي تحظى بثقته، وتتكون من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والفاعلية، 

المجموعة بمفاصل القيادة في الخارج، ويعتمد عليها مشعل اعتماداً كبيراً في عملية التخطيط والتوجيه، وتقديم 
 .اآلراء والتوصيات في القضايا التكتيكية واالستراتيجية

ن وأضافت المصادر أن األوراق التي قدمت خالل المؤتمر حظيت بنقاش معمق م: التوصيات واالستخالصات
قبل جميع المشاركين، وكان هناك إجماع على ضرورة تقديم توصيات عملية من شأنها إضعاف حركة حماس، 
وتوجيه ضربات قاصمة لها، مع التحذير والتنبيه لكي ال تؤدي التوصيات إلى نتائج معاكسة، تعمل على زيادة 

ماضية، حيث لم تؤد اإلجراءات قوة حماس، ومضاعفة شعبيتها، وتوسيع نفوذها، كما حدث خالل السنوات ال
كما تم التنبيه إلى ضرورة إعطاء المساحة ! العقابية إلى النتائج المرجوة، بل إنها أدت أحيانا إلى نتائج معاكسة

 .األكبر من اإلجراءات لمواجهة تنظيم الخارج
يث قدمت جملة من وقد تم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات في ضوء المناقشات والمالحظات التي تم إبداؤها، ح

دعوة اإلدارة األمريكية، واالتحاد األوروبي إلى ممارسة أشد أنواع  :التوصيات، كان من أبرزها التالية
الضغوط على إيران وسورية، لوقف دعمهما ورعايتهما لحماس، والمطالبة الدائمة لسوريا بطرد قيادات حماس 

 .بية ضد سورية وإيران في حال عدم التزامهما بذلكمن أراضيها، وتصعيد ذلك باتجاه اتخاذ إجراءات عقا
مطالبة االتحاد األوروبي بالزام أعضائه بعدم إجراء اتصاالت مع قيادات حماس في الداخل والخارج، سواء 

ضرورة العمل على تجفيف منابع الحركة المالية، من خالل اتباع إجراءات . بشكل رسمي أو غير رسمي
التركيز خالل الفترة الماضية على محاصرة الجمعيات الخيرية، ما انعكس سلباً وطرق أكثر فاعلية، حيث تم 

في حين لم تتخذ إجراءات للتضييق على مصادر الدعم التي توجه لقيادة حماس مباشرة . على المزاج العام
 وخصوصاً إحداث تغيير جذري في بنية الحركة القيادية،. بعيداً عن الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للرقابة

في الخارج، من خالل إزاحة القيادات المعروفة بتشددها وعدم مرونتها، والمؤمنة بالعمل العسكري كخيار 
استراتيجي، وشددت التوصية على ضرورة إزاحة خالد مشعل عن قيادة الحركة بشتى الوسائل الممكنة، حتى 

تصفية ال بد أن يتم إعدادها بعناية ودقة ونبهت التوصية إلى أن أي عملية  .لو أدى ذلك إلى تصفيته جسديا
فائقتين، ذلك أن فشل العملية هذه المرة، سيعزز مكانة مشعل، تماماً مثل ما حدث في محاولة اغتياله في أيلول 

التركيز  .، حيث كان يمكن لتلك العملية لو نجحت أن تغير المسار السياسي للحركة في ذلك الوقت1997عام 
قة للمجموعة القيادية الداعمة لمشعل التي ورد ذكرها، بغرض توجيه ضربة قاصمة لها، في المتابعة والمالح

سواء بتشتيتها جغرافياً، أو زرع بذور الشقاق فيما بينها، أو بينها وبين مشعل، أو بتصفية القيادات المؤثّرة 
. هيلها والتفاهم معهافتح قنوات اتصال مع بعض قيادات حماس التي توصف بـ البراغماتية، ويمكن تأ. منها

وضع . واقترحت الورقة أسماء محددة، مشيرة إلى أن هناك خطوط اتصال مع بعضها، خصوصاً في الخارج
خطة لمنع حماس من الحصول على أغلبية في انتخابات المجلس التشريعي، وفي حال عدم ضمان ذلك، يتم 

 األطراف المشاركة في المؤتمر، اتفقت على إن: وخلصت المصادر الى القول .العمل على منعها من المشاركة
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ضرورة عقد اجتماعات دورية للجان التنسيق المشتركة بين األجهزة األمنية المشاركة، إلجراء عملية تقويم 
  .لمدى التقدم الذي تم تحقيقه

24/12/2005كل العرب   
 

   الطرفين إلى محك الدوائربقياداتيطيح اتفاق كتلتي فتح  .2
، في حال ةنتخابات التشريعيالتفاق على دمج كتلتي فتح في اأن اال: رام اهللا من 24/12/2005 الحياة نشرت

أبلغ عباس صباح  حيث .سمحت محكمة االنتخابات بتمديد التسجيل، أدى الى خروج أحمد قريع من السباق
وأخرج  . حيث ال يحظى بفرصة جدية للفوزة القدس بعد االتفاق الذي يلزمه التنافس في دائر,أمس قراره

. االتفاق أحد عشر مرشحاً من قادة الحرس القديم تصدروا المواقع الخمسة عشرة األولى من القائمة الى الدوائر
أخرج ستة من كبار قادة الشباب مثل محمد دحالن والرجوب وقدورة فارس وأحمد غنيم وسفيان أبو كما 
ب لمطالب الشباب على حساب مواقف قيادة  قريع انه يعارض االتفاق ألنه استجامنوقال قريبون  .زايدة

إنهم ليسوا قدراً على الشعب : وقد شن الرجوب أمس هجوماً على الحرس القديم وبينهم قريع قائال. الحركة
ومن المتوقع ان تصدر محكمة  .الفلسطيني وعليهم ان يخضعوا لالنتخابات التي يخضع لها أبناء الحركة كافة

قدمه عدد من المرشحين المطالبين تمديد باب التسجيل ليوم الذي عتراض الااالنتخابات حكمها، في مصير 
  .إضافي
 أحمد قريع ترشيحه، يثير سحبن  أ:من رام اهللا 24/12/2005 القدس العربي  مراسلوليد عوضوذكر 

. تين يسهل توحيد القائمه ان انسحاب,جبريل الرجوب قال إال أن .مخاوف من انقسامات جديدة في قيادة الحركة
وعلم ان قريع بعث برسالة لعباس يطالبه فيها بتأجيل االنتخابات وعدم دمج قائمة فتح الرسمية مع قائمة 

  .المستقبل
 مصادر فلسطينية مطلعة هعلنت أامإلى : والوكاالت 24/12/2005 48 عرب  مراسلة موقعألفت حدادولفتت 
  . أيضان روحي فتوح سحب ترشحه ضمن قائمة فتحمن أ
ان مصدرا مقربا من اللجنة المركزية إلى :  من لندن24/12/2005 الشرق األوسط   مراسلي الصالحعلونوه 

بل , وقال ان ما يجري الحديث عنه ال علم للجنة المركزية به.  بين الالئحتينلفتح نفى ان يكون هناك أي اتفاق
االساس عبارة تم االتفاق الن واضاف ان اللجنة ترفض ب. انه تم في اجتماع بين محمود عباس ومحمد دحالن

  اللجنة المركزيةقراروضح كما أ, جماعة المستقبل ليست طرفا وان كانت ترحب بعودتهم الى حظيرة الحركة
  .في رام اهللا, اجتمعت اول من امس من دون ابو مازنالتي 

 فـتح أن   مصادر مطلعـة فـي  إلى ما توقعته: غزةمن   24/12/2005 عكاظ   مراسل عبدالقادر فارس واشار  
إلفساح المجال أمام   , والتزام اللجنة المركزية لالنتخابات   , تقرر الموافقة على فتح باب الترشيح     سالمحكمة العليا   

وذلك تفادياً ألزمة كبيرة في الشارع الفلسطيني قد تؤدي الى إرجاء االنتخابات            , حركة للتقدم بالئحتها الجديدة   ال
  . أو إلغائها

  
   إخالء حدود غزةالشرطة الفلسطينية ترفض .3

رفضت القوات الفلسطينية طلبا اسرائيليا باخالء منطقة الحدود، قائلة : االتحاد ووكاالت االنباء-القدس المحتلة
  .انها تواصل جهودها لمنع اطالق صواريخ من وسط انقاض المستوطنات السابقة

24/12/2005االتحاد االماراتية   
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  بنان لقدومي يلتقي قيادات فلسطينية في لا .4
زار فاروق القدومي مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور في جنوب لبنان حيث التقى سلطان ابو العينين وقيادات 
فلسطينية وعرض معهم لالوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية والخالفات داخل حركة فتح واوضاع 

  .الالجئين في لبنان
 24/12/2005الشرق األوسط  

  
  ونحذر من تأجيل االنتخابات.. شارك في الحكومةلن ن: موسى أبو مرزوق .5

وقال ان هذا القرار في حال . حذر موسى ابو مرزوق من تاجيل االنتخابات التشريعية: جدة ـ فهيم الحامد
وجدد التأكيد على ان حماس لن تشارك في . صدوره سينسف العملية الديمقراطية ويؤزم الوضع الداخلي

 ينعكس سلبا على الشعب هالكنه اعتبر ان االنتخابات تخدم فتح محذرا من ان انقسامالحكومة الفلسطينية القادمة 
 انتهازية سياسية غير مقبولة وانقالب على مبادئهم وتوجه ,واعتبر الموقف االمريكي واالوروبي. الفلسطيني

 من يخدموا  لن يكون هناك من المرشحين,وأضاف قائال. نحو رصد المصالح بطريقة ال تلتزم الديمقراطية
ن حماس ستقف الى جوار شعبها وتستمر في برنامجها وأكد أ. سياسات االتحاد االوروبي والواليات المتحدة

  .سواء رضي االتحاد االوروبي ام ابى
  24/12/2005عكاظ 

  
   في موعدهااالنتخاباتحماس تؤكد دعمها لعباس إلجراء  .6

ات التشريعية في موعدها المحدد، داعيا محمود عباس أكد خليل الحية ضرورة إجراء االنتخاب:  وكاالت-غزة 
 الحركةوقال خالل احتفال نظمته  .إلى الوفاء بوعده والتزاماته، مشددا على وقوف حماس إلى جانبه في ذلك

إننا لسنا منغلقين فنحن رفعنا شعار الشراكة السياسية والعمل : في مدينة غزة أمس بمناسبة ذكرى انطالقتها
ودعا الفصائل إلى الوحدة موضحا أن حماس تقبل بتحدي صناديق  .ترك مع كل أبناء شعبناالسياسي المش

نقول ألميركا إن عجلة التاريخ ال تعود إلى الوراء،  :ووجه رسالة إلى اإلدارة األميركية قائال .االقتراع
إن الشعب ف , الفلسطينيإذا ظن األميركان أن بإمكانهم أن يوجهوا الناخب, وأضافواإلسالم قادم من كل مكان، 

وكانت حماس وجهت الدعوة للفلسطينيين للخروج بمسيرات  .الفلسطيني لن يستسلم ولن يقبل بالتوجيه األميركي
  .احتجاجا على التدخالت األميركية في االنتخابات ورفضا لكافة الضغوطات الداعية لتأجيلها

  24/12/2005الغد األردنية  
  

  سيين من التصويت في االنتخاباتأحمد سعدات يدين منع المقد .7
دان احمد سعدات الموقف اإلسرائيلي بمنع الفلسطينيين في القدس من المشاركة في : ـ ماهر إبراهيم غزة

االنتخابات التشريعية المقبلة، واعتبره موقفا استفزازيا يشكل إمعاناً في االنتهاكات الصهيونية لحقوق اإلنسان 
  . قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس جزءا من المناطق الفلسطينية المحتلةالفلسطيني وللقانون الدولي و

  24/12/2005البيان 
  

  الفصائل تعلن استمرار اطالق الصواريخ رغم تهديدات اسرائيل .8
أعلنت الفصائل الفلسطينية انها ستواصل اطالق الصواريخ مهما فعلت :  وكاالت–الناصرة  ـ برهوم جرايسي

  أن واضاف .  نحن لن نرتجف أمام التهديدات, ذلك قائال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبيةأكدو. اسرائيل
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والمقاومة لن تتوقف إال برحيل االحتالل . وقف الصواريخ مرتبط بوقف العدوان الصهيوني على شعبنا
  .بالكامل

  24/12/2005الغد األردنية  
  

  على جرائم االحتالل يالفلسطين بالصمت الرسمي نددت شهداء األقصى .9
 ندد قياديان بارزان في كتائب شهداء األقصى في الضفة بما وصفاه : رومل شحرور السويطي-نابلس 

وقال عالء سناقرة أن العديد من  .الصمت الفلسطيني الرسمي على جرائم االحتالل المتواصلة بحق أبناء شعبنا
 لوعكة صحية، بينما لم تحرك ساكنا، فيما شارونرض القيادات الفلسطينية الرسمية قامت ولم تقعد حين تع

تقوم قوات االحتالل بنحر العشرات من المواطنين العزل والمقاومين الذين نفذت ذخيرتهم كما حصل في 
صعق حين يتمكن المقاومون من الرد ولو على جزء بسيط من توقال ان على القيادة الفلسطينية أال  .نابلس

أعرب من جانبه عن استغرابه لمطالبة السلطة للمقاومين بالتهدئة فقد حمد أبو راس أأما . خروقات االحتالل
دون أن توفر لهم األمن واألمان معتبرا أن جميع اذرع المقاومة مستهدفة اآلن بما فيها حماس التي تركز 

  .جهودها لالنتخابات
24/12/2005الحياة الجديدة   

 
   اميركية معداتبتزويد المعابر الفلسطينية االسرائيلية  .10

قالت مصادر مطلعة ان الواليات المتحدة ستزود معبر رفح على الحدود الفلـسطينية المـصرية               :  جمال جمال 
بمعدات متطورة على غرار تلك التي تضعها على حدودها ومطاراتها، مشيراً الى ان هذه المعدات ستزود بها                 

 مليـون   60ويتوقع أن تُنفق الواليات المتحدة نحو        .امعابر فلسطينية إسرائيلية على حدود الضفة والقطاع ايض       
  .دوالر على وضع أجهزة في المعابر الحدودية للسلطة

  24/12/2005الدستور  
  

   بجولة في معبر قلنديا المشاركةممثلو االتحاد االوروبي رفضوا  .11
 قلنديا الجديد بناء علـى     قالت مصادر اسرائيلية امس ان ممثلي االتحاد االوروبي رفضوا القيام بجولة في معبر            
ونقلت صحيفة هآرتس   . دعوة من االدارة المدنية االسرائيلية باعتبار ان المعبر قائم في اراضي فلسطينية محتلة            

امس عن مصدر دبلوماسي قوله ان القرار اتخذه ممثلو االتحاد بشكل مستقل رغم ان السلطة الفلسطينية طلبت                 
وكان قد شارك في الجولة المذكورة ضـباط أمـن مـن            . في هذه الجولة  من االتحاد االوروبي عدم المشاركة      

   .القنصلية االميركية وسكرتير ثالث في ممثلية استراليا وممثلو منظمتين انسانيتين اميركيتين
  24/12/2005القدس الفلسطينية 

  
   الثالثة بنابلسالشهداءالمطالبة بالتحقيق في جريمة اغتيال  .12

دعا ناشط حقوقي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الـشبان             :  يرومل شحرور السويط  ،نابلس
 وقال .الثالثة في مدينة نابلس فجر الخميس مؤكدا أن ما جرى كان تصفية بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد                 

لثالثـة إال    ياسر عالونة ان إفادات الشهود أكدت أن الجنود االسرائيليين كان بامكانهم اعتقال الـشبان ا               الباحث
وأوضح أن الطلقات النارية واإلصابات في أجـسام         .أنهم قاموا بالتحقيق معهم ميدانيا ثم تصفيتهم بشكل مباشر        

  .الشهداء الثالثة أظهرت أنهم تعرضوا للتصفية بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم
  24/12/2005الحياة الجديدة 
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   احدجيبمسيحيو فلسطين ليسوا في  .13
 يخوض مسيحيو فلسطين، االنتخابات التشريعية المقبلة وفقا لبرامج سياسية وليـست            : لعيسةأسامة ا ،  بيت لحم 

ورغم انه بموجب القانون توجد كوتا للمسيحيين في مـا            .طائفية، ضمن األحزاب والفصائل السياسية المختلفة     
 ألنفسهم في هذه الدوائر     يخص نظام الدوائر في محافظات بيت لحم والقدس ورام اهللا، إال أن ترشيح المسيحيين             

وحـسب   .لم يأخذ طابعا طائفيا، بل يجري التنافس بين قوى سياسية، بينما رشح مسيحيون أنفسهم كمـستقلين               
مراقبين فان هذه التنوع والثقل المسيحي في االنتخابات الذي يفوق كثيرا الثقل العددي لهم، يشير إلى أنهم اكبر                  

 أنها تمثلهم، وإنهم في الحقيقة ال يشكلون، سياسيا وثقافيا واجتماعيـا قـوة              من تزعم أية قوة، دينية أو سياسية،      
  .واحدة متجانسة، ولكنهم جزء متغلغل في النسيج الفلسطيني

  24/12/2005الحياة الجديدة 
  

   كاألقصى مهددةكنيسة القيامة : المطران حنا .14
رائيلية التي تحول دون حرية الوصول الـى  انتقد المطران عطااهللا حنا االجراءات االس  : محمد هواش ،  رام اهللا 

أماكن العبادة في مدينتي القدس وبيت لحم قبيل عيد الميالد، محذرا من استهداف المـسجد االقـصى وكنيـسة              
ورأى ان ما يحدث في مدينتي القدس وبيت لحم يعتبر انتهاكا فاضحا لكل القوانين والمواثيق والشرائع                . القيامة

وطالب المسيحيين في العالم بأن يتطلعوا الـى القـدس           . ية الوصول الى أماكن العبادة    االنسانية والخاصة بحر  
وبيت لحم وما يعانيه سكانهما تحت االحتالل، مشددا على ان ما يقال عن المسيحيين يقال عن المسلمين ألننـا                   

 والشرفاء كافة في    كما طالب الدول العربية واالسالمية     . شعب واحد في فلسطين، وال فرق بين مسلم ومسيحي        
واالنتقال من بيانات الشجب واالستنكار الى      ،  العالم بالوقوف ضد ما تتعرض له المقدسات المسيحية واالسالمي        

  . مرحلة العمل من أجل ابقاء القدس عربية اسالمية ومسيحية
  24/12/2005النهار اللبنانية 

  
   في بلعينالجدار بمسيرة ضد تجرحى واعتقاال .15

عد اهالي قرية بلعين ومتضامنون اجانب امس من المقاومة السلمية للجدار العنصري ردا على               ص : نائل موسى 
وشهدت  .ازالة قوات االحلتال عنوة كرفانا نصبوه احتجاجا على نشر المستوطنين كرفانات مماثلة في المنطقة              

اد الى صدامات ومواجهـات    القرية امس والليلة قبل الماضية مسيرات حاشدة قمعتها قوات االحتالل بقسوة ما ق            
 متظاهر بينهم   500وشارك اكثر من     .افلح االهالي خاللها في نصب خيمة لالعتصام الدائم عوضا عن الكرفان          

 متظاهر الليلة قبل    300 ناشط سالم اسرائيلي ودولي في مسيرة الجمعة امس بعد ان كان شارك اكثر من                100
  .القل بجروح بينهم اسرائيليان واعتقال ثالثة آخرينوابلغ عن اصابة ستة متظاهرين على ا .الماضية

  24/12/2005الحياة الجديدة 
  

   ببغل يركضبربطهاسرائيل تقتل فلسطينيا  .16
امس ان رجال فلسطينيا كانت شرطة الحدود االسرائيلية اعتقلتـه          ) اند بندنت (ذكرت صحيفة   :  جوزيف حرب 

 كان مربوطا به بحبل جره وراءه لمـسافة طويلـة           لقي مصرعه عقب العثور عليه فاقد الوعي الى جانب بغل         
ونقلت الصحيفة عن شخص يدعى محمد حمدان قوله انه شاهد الحيوان يـركض بـسرعة               . فوق طريق وعر  

ويجر شيئا وراءه ولما اقترب البغل منه ادرك انه كان رجال مصابا بجروح بليغة قبل نقله الى المستشفى فـي                    
  .القدس حيث فارق الحياة

 24/12/2005عكاظ 
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   للمقدسيينتهمة جديدة .. إخافة اليهود .17
استخدم االحتالل في القدس المحتلة مخابراته وكاميرات تجسسه لمعرفة هوية شباٍن فلسطينيين يقومون، بحسب              

مـا يتـسبب فـي  إخافـة الطلبـة           ) لعبة االستغماء (زعمه، باالختباء في أزقة البلدة القديمة ثم الظهور فجأة          
واعترفت مصادر شرطية أنها استعانت بالمخابرات العتقـال         .لذين يحتلون بعض المنازل هناك    المستوطنين ا 

حمدي السالمية األسبوع الماضي والذي لم ينكر أثناء التحقيق أنه وأربعة من رفاقه المقدسيين كـانوا يلعبـون                  
لمنعهم من العودة   , ية قومية لكن شرطة االحتالل وجهت له تهمة إخافة اليهود على خلف         . الغماية قبل عدة أشهر   

  !.للسير في أزقة البلدة القديمة
  24/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قلق في شفا عمرو من التحقيقات بمقتل يهودي مجرم .18

تسود حال من التوتر والقلق مدينة شفا عمرو، وذلك في اعقاب بدء الشرطة اإلسرائيلية التحقيق في مقتل منفذ                  
وقال عـضو    . ناتان زادا، اذ قامت الشرطة باستدعاء العديد من ابناء المدينة للتحقيق معهم            جريمة شفا عمرو،  

 شخصا من شفا عمرو الى مركز الشرطة في عكا،       12لقد تم حتى االن استدعاء      : بلدية شفا عمرو احمد حمدي    
 تعن المستجوبين وجه  واكد حمدي ان لجنة الدفاع       .حيث تم التحقيق واستجوابهم حول مقتل الذي نفذ الجريمة        

  .دعوات الى رئيس الحكومة بوقف التحقيقات واغالق الملف نهائيا
  24/12/2005المستقبل اللبنانية 

  
   رفض تأجيل االنتخابات و في التهدئة ة رغب:استطالع .19

في استطالع رأي أعدته مؤسسة فافو النرويجية في األراضي الفلسطينية ظهر تأييد عـال السـتخدام العمـل                  
ف ضد إسرائيل طالما استمر احتاللها لألراضي الفلسطينية، لكن الفلسطينيين بشكل عـام يرغبـون فـي                 العني

التهدئة وال يوافقون على الهجمات المسلحة من قطاع غزة، كما يرفضون تأجيل االنتخابات المقرر أن تتم فـي                  
ضة، ويعتقد السكان في قطاع غزة ان       وأكد االستطالع أن أغلبية الفلسطينيين يريدون وقف االنتفا       . يناير المقبل 

االنسحاب اإلسرائيلي قد حسن من األوضاع المعيشية هناك، ولكن سكان الضفة الغربية ليست لديهم التجربـة                
، 2005 ديسمبر   10 اكتوبر وحتى    19ميدانية في الفترة الواقعة من      الدراسة  الوقامت مؤسسة فافو بتنفيذ     . نفسها

وحسب البحـث إن مـستوى      .   تفاؤالً اتجاه المستقبل بعد االنسحاب اإلسرائيلي      وأظهر أن أهالي القطاع أكثر    
 في المئة   38وأظهر االستطالع ان    . الرضا عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة           

  .  في المئة لم يقرروا بعد17 في المئة لحماس و17سيصوتون لفتح و
  24/12/2005البيان  

  
  هم دون محاكمةت م800تحتجز أكثر من اسرائيل  .20

 ناشد المعتقلون اإلداريون وذووهم المؤسسات الفلسطينية المختلفـة الرسـمية منهـا      : عاطف أبو الرب  ،  جنين
والشعبية العمل على وقف عمليات انتهاك حقوقهم من قبل سلطات االحتالل، وإدارات السجون وأجهزة األمـن                

ويشعر هؤالء المعتقلون أنهم مغيبون عن أجنـدة        .  معتقل اعتقاالً إدارياً   800يد على   التي تواصل اعتقال ما يز    
  . السلطة والمؤسسات المختلفة

  24/12/2005الحياة الجديدة 
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  قادة الجهاد واغتيالاالحتالل يقرر قصف شمال غزة  .21

هاد الى جانب االسـتعداد     قرر جيش االحتالل أمس، تكثيف عمليات االغتيال ضد قادة حركة الج          :  آمال شحادة 
وقالـت  . الحتمال الشروع بعملية عسكرية برية في شمال قطاع غزة بزعم منع اطالق قذائف قسام من القطاع               

مصادر عسكرية اسرائيلية إن جيش االحتالل ينوي فرض حصار جوي، ومالحقة الخاليـا الفلـسطينية مـع                 
، بأنه في حال استمرار اطالق قذائف القـسام فـإن           وهدد نائب وزير األمن بويم    . تحركها الطالق قذائف قسام   

وقالت مصادر  . اسرائيل ستقصف البلدات الفلسطينية والمناطق المأهولة في القطاع وليس فقط المناطق الخالية           
ونقلت صحيفة  . في جيش االحتالل ان النشاط االساسي لجيش االحتالل سيتركز في هذه المرحلة بعمليات جوية             

ن مسؤولين في الجيش االسرائيلي أنه ال يوجد لدى المؤسسة العسكرية في إسرائيل حلول              يديعوت أحرونوت ع  
من جهة أخرى، اعترف جيش االحتالل في حديث لمسؤولين         . لوقف اطالق الصواريخ على البلدات االسرائيلية     

ي ستؤثر علـى    فيه لصحيفة هآرتس، بأن الجيش ليس متأكدا من ان عمليات االغتيال ضد قادة الجهاد االسالم              
  هذه الحركة وتردعها

  24/12/2005الرأي األردينة  
  

  إسرائيل اشترطت تعاوناً نووياً فرنسياً  .22
كشف المؤرخ اإلسرائيلي ميخائيل بار زوهر، في كتاب وضعه عن حياة شمعون بيريز، أن تل أبيب انتزعت 

السويس الذي شنته فرنسا من باريس تعاونها في القطاع النووي، عندما اشترطت ذلك لتشارك في حرب 
وقال بار زوهر في كتابه، إن بيريز باغت محادثيه الفرنسيين بهذا  . 1956وبريطانيا على مصر في العام 

، قبل ساعة من توقيع بروتوكول االتفاق السري حول مشاركة إسرائيل في 1956 تشرين األول 24الطلب، في 
الحكومة الفرنسية االشتراكي موريس بورجيس مونوري وبعد خمسة أيام، أعطى رئيس  . العدوان الثالثي

وقال بار زوهر، في  . موافقته على بروتوكول أول التفاق يقضي أيضا بتسليم إسرائيل كميات من اليورانيوم
 ميغاواط، 140 بتسليم إسرائيل مفاعال نوويا بطاقة 1956 كانون األول 12كتابه، إن فرنسا تعهدت رسميا في 

 . >>ألغراض سلمية <<1960 طنا من اليورانيوم، بدءا من 385حوالى وكذلك تسليمها 
  24/12/2005السفير 

  
  لجنة الدستور لحزب ليكود تصادق على اقتراح تغيير بند فيغلين .23

قررت لجنة الدستور التابعة لحزب ليكود، المصادقة على اقتراح تغيير في دستور الحزب يمنع موشيه فيغلين،                
.  ادانتهم في السابق بتهم جنائية من ترشيح أنفسهم على مكان في قائمة ليكـود للكنيـست                وعددا من الذين تمتّ   

وعقّب موشيه فيغلين على القرار بأنه لن يلغي ترشيح نفسه رغم ما أسماه بـ لينش الـسياسي الـذي يقـوده                     
صـف بأنـه    وتحظى خطوة نتنياهو بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست من ليكود خاصة في ظـل و              . نتنياهو ضده 

  .حزب اليمينيين وفيغلين
  23/12/2005 48عرب 

  
  استطالعات الرأي تشير الى تراجع حزب العمل في اسرائيل .24

اشارت ثالثة استطالعات للرأي في اسرائيل، نشرت معطياتها أمس، الى ان حزب العمـل              :  برهوم جرايسي 
الـى ان حـزب العمـل        وت احرنوت، فقد اشار استطالع يديع    .سجل تراجعا ملحوظا حتى في قوته البرلمانية      

 مقعـدا،   39 مقعدا لو جرت االنتخابات في هذه االيام، في حين سيحصل حزب كديما على               22سيحصل على   
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 احـزاب   10وتتوزع المقاعد المتبقيـة علـى         مقعدا 12وحزب الليكود بزعامة نتنياهو سيبقى في الحضيض        
 مقاعد، فاقدا مقعدا واحـدا مـن قوتـه     10على  صغيرة، ابرزها حزب شاس، الديني االصولي الذي سيحصل         

ويقول استطالع الكبر موقع اسرائيلي على شبكة االنترنت، والال، ان حزب العمل سـيتدهور               .البرلمانية اليوم 
 مقعدا وحزب شاس الديني الـى       14 مقعدا، والليكود على     41 مقعدا، بينما سيحصل حزب كديما على        15الى  
  . مقعدا13

  24/12/2005الغد األردنية  
  

   امام االجانبأبوابهااألكاديمية العسكرية االسرائيلية تفتح  .25
ذكرت صحيفة معاريف أمس ان كلية االمن القومي التابعة للجيش االسرائيلي قررت للمرة االولى فتح ابوابهـا           

ا عسكريا مع   وقال دان حالوتز انه يمكن لكبار الضباط من مختلف الدول التي تقيم تعاون             .امام عسكريين اجانب  
  .اسرائيل متابعة على مدى سنة هذه الدراسات االستراتيجية العليا

  24/12/2005الغد األردنية  
  

  فساد واسع في مفاعل ديمونة النووي    .26
كشفت صحيفة معاريف في تحقيق سياسي عن وجود ملفات فساد ضخمة ورشى مالية بالماليين داخل مجمـع                 

قلة فقط يعرفون ما يدور داخل كواليس شعبة المشتريات التي تستحوذ علـى             األبحاث النووية في ديمونة إذ أن       
  . ميزانية ضخمة لشراء التجهيزات والمستلزمات

24/12/2005االتحاد االماراتية   
  

 إسرائيل تمنح أرضاً عند بحيرة طبريا مكافأة الى مؤسسة مسيحية .27
 لفلسطين، كشف مسؤولون في وزارة السياحة في مقابل دعم المسيحيين االنجيليين المستمر لها في احتاللها

 هكتاراً وتقع داخل االراضي المقدسة في 14االسرائيلية، إن إسرائيل ستمنح قطعة من األرض تبلغ مساحتها 
الجليل وعلى مقربة من ارض سورية محتلة، الى مؤسسة مسيحية انجيلية يترأسها القس االميركي المتعصب 

 مليون دوالر الستئجار االرض، قال مدير 50عداد الزعماء االنجيليين لدفع وفي مقابل است. بات روبرتسون
فرع اميركا الشمالية في وزراة السياحة االسرائيلية اري ماروم، ان اسرائيل تفكر في منح الموقع لالنجيليين 

لف وظيفة  ا40من دون مقابل، بما انه من المتوقع ان يستقطب حوالى مليون زائر كل عام، مما سيؤمن نحو 
ويؤكد االتفاق على الروابط الوثيقة بين اسرائيل  .  مليار دوالر مدخوال سنويا الى اسرائيل1,5وحوالى 

والجماعات المسيحية االنجيلية التي تدعمها، حيث تساهم سنويا بماليين الدوالرات من اجل دعم اسرائيل في 
 . صراعها مع الفلسطينيين واحتاللها لالراضي المقدسة

  24/12/2005فير الس
  

   زوجيفتح تسببت بطالقي من : أرملة ديان .28
وروت أنها ال تـزال     .  كشفت روت ديان، أن سبب طالقها الحقيقي من زوجها هو زيارتها ألسيرات من فتح             

ما إذا كانت   حول  و. نشيطة في تقديم المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين الذين أمضى زوجها عقودا في محاربتهم           
ت بالنفي، مؤكدة على أهمية الحرية بالنسبة لها، الفتة إلى أنه هو أيضا غير توجهاته السياسية فـي                  نادمة أجاب 
 بقدرتـه علـى تغييـر       ه تميز ولفتت إلى  . إعادة األراضي الفلسطينية المحتلة    حيث كتب عن تأييده   , آخر أيامه 
  .أفكاره
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  24/12/2005الراية القطرية 
  
 

  لتي تدلل على انخفاض شعبية حزبه   الرأي ااستطالعاتبيرتس ينتقد  .29
استطالعات الرأي العام، التي نشرتها الصحف األوسع  انتقد رئيس حزب العمل اإلسرائيلي عمير بيرتس،

وقال بيرتس في حديث إذاعي، إن  .انتشاراً في إسرائيل صباحاً، ويستدل منها أن شعبية الحزب قد انخفضت
ة هذه االستطالعات، مما يحد من مصداقيتها، معرباً عن يقينه بفوز أياً من المعاهد المتخصصة لم تؤكد صح

 .حزب العمل في االنتخابات المقبلة
23/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

  
   الفلسطينيةموازنة السلطة عجز في  .30

، نبيـل شـعث   وأثارت تصريحات وزير االقتصاد مازن سنقرط، ومن قبله سـالم فيـاض،               :جهاد القواسمي 
  . بخصوص األزمة المالية الخانقة للسلطة الفلسطينية، خشية الكثير من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية

وأوضـح  . وتواجه موازنة السلطة أزمة مالية حقيقية، فاقمها ارتفاع حجم اإلنفاق مع قلة المدخوالت والواردات       
 مليـون   950 بلغ حوالي    2006 العجز للعام    سعدي الكرنز، أن  . رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي، د      

  . ألف دوالر200سيصل العجز إلى مليار وودوالر، 
  24/12/2005الشرق القطرية 

  
  االحتالل يحتجز جثة طفلة فلسطينية   .31

إن قوات االحتالل احتجـزت جثـة طفلـة         : قال مدير عام االسعاف والطوارىء في وزارة الصحة الفلسطينية        
   .يها من دفع تكاليف عالجها قبل وفاتها في مستشفى اسرائيليفلسطينية لعدم تمكن ذو

  24/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  لصفقات أمنية مع إسرائيل مبالغ الكونغرس يصادق على تحويل  .32
 مليـون دوالر    600قالت مصادر إسرائيلية أن الكونغرس األمريكي صادق على تحويل مبلـغ يـصل إلـى                

 133رائيلية تعمل مع شركات أمريكية في إطار عالقـات شـراكة، وتـشمل              للصفقات األمنية مع شركات إس    
مليون دوالر من أجل تطوير صاروخ حيتس وخط اإلنتاج المشترك للصناعات الجوية اإلسـرائيلية وشـركة                

كما تمت المصادقة علـى ميزانيـة لدراسـة وتطـوير      . بوينغ التي أنتجت الصاروخ في الميسيسيبي وأالباما 
لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، كتلك الموجودة بأيدي حزب اهللا، وذلك بحـسب مـصادر              صاروخ جديد   

 مليون دوالر عن المبلغ الذي طلبه البيت        150ويشكل المبلغ المذكور زيادة بقيمة       .إستخبارية إسرائيلية ودولية  
  .األبيض لتمويل مشاريع أمنية إسرائيلية أمريكية

  23/12/2005 48عرب 
  

   العسكريالتعاونكية ـ إسرائيلية لتعزيز مباحثات تر .33
كشفت مصادر تركية مطلعة النقاب أمس عن أن الجانبين التركي واإلسرائيلي أجريا               : عبدالحليم غزالي ،  أنقرة

 إضـافة    1997 عملية مراجعة شاملة ومفصلة التفاقية التعاون العسكري والتدريب الموقعة بين الجانبين عـام            
 وأشارت المصادر إلي أن المسئولين األتراك تعهدوا بأن تقـدم            .  لق بالتصنيع العسكري  لمراجعة مشروعات تتع  
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تركيا إلسرائيل معلومات مهمة عن منظمات أصولية نشطة في منطقة الشرق األوسط وليس تنظـيم القاعـدة                 
   . فقط

  24/12/2005األهرام المصرية 
  

  مصيرها الفناء مع حماس المتبعةديمقراطية اإلقصاء األمريكية : عاكف .34
وصفَ المرشد العام لإلخوان المسلمين، الديمقراطيةَ التي تدعي الواليات المتحدة ِحرَصها عليها بــديمقراطية       

وانتقد عاكفُ في رسالته األسبوعية التهديداِت األمريكيةَ واألوروبية بوقف المساعدات المالية للسلطة             اإلقصاء،  
  .االنتخاباتالفلسطينية حاَل خوِض حركة حماس 

  24/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    الهولوكوستال ننكر : إخوان مصر .35
نفت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر ما رددته وكاالت األنباء من إنكـار مرشـد الجماعـة                   :أحمد فتحي 

الخاصة بالهولوكوست  واعتبر ثالثة من أبرز قيادات الجماعة في أن التقارير          . لعمليات المحارق النازية لليهود   
وقال مهدي عاكف مـا      .مبالغ فيها، ويسعى الصهاينة من خاللها البتزاز العالم كله من أجل تحقيق مشروعهم            

هذا األمر ليس بخاطري، وال يـشغلني       : أوردته وكاالت األنباء بإنكار الهولوكوست تهريج صهيوني، وأضاف       
  .إن كانت المحرقة صحيحة أو غير صحيحة

23/12/2005ين اسالم اون ال  
  

  ضد مجلس الممثلين اليهود البريطانيينىمنظمة انتربال تربح دعو .36
قالت جمعية خيرية بريطانية لمساعدة الفلسطينيين، انها توصلت لتسوية مع مجلس الممثلين اليهود في قضية 

 تقريرا قارنت 2003ل قانونية رفعتها ضد الهيئة التمثيلية اليهودية بعد ان نشرت علي موقعها في االنترنت ايلو
فيه انتربال بحركة حماس حيث وصفت الحركة والجمعية الخيرية بنعت االرهاب، وقد احتجت انتربال علي 

ولم يعرف بعد شروط التسوية التي تمت بين .  ضد المجلس، بتهمة التشويهىالوصف وقررت رفع دعو
  .عتذارا علي موقعهالطرفين، اال ان موقع االنترنت التابع للمجلس اليهودي، وضع ا

  24/12/2005القدس العربي 
  

  الجامعة العربية تطالب األوروبي بنشر تقريره الخاص حول القدس .37
حثت الجامعة العربية رسمياً االتحاد األوروبي على نشر تقريره الخاص بالخروقات واالنتهاكات غير المسبوقة              

قال مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية إن الـسلطة        و .والتي ترتكبها سلطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة       
الفلسطينية أخطرت الجامعة العربية رسمياً بأنها قد تسلمت نسخاً من هذا التقرير وأن نشره رسمياً كان يجـب                  

     من خالل االتحاد األوربي يتم عدم نشر هذا التقرير يـضع               .أن واعتبر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن
  .مة استفهام على موقف دول هذا االتحادأكثر من عال

  24/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   فتحي سالمة. د... نصيحة لفتح ومثلها لحماس .38
فتحي سالمة. د   
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ما لفت انتباهي هو اصرار البعض علي تفسير التفوق الحمساوي بأنه كان فقط تصويت انتقام للشرذمة والفساد 
اذا حدثت المعجزة ولملمت فتح صفوفها وطرحت شوائبها من هذه الصفوف الفتحاوي كحزب حاكم، وكأنه 

 .تصبح حظوظ حركة حماس صفرا
ما لفت انتباهي هو الذهول الدي شعر به البعض من نتائج االنتخابات البلدية وخاصة في أوساط حركة فتح 

خابات واال سيقومون بتخريبها، والسلطة الفلسطينية مما حدي بهؤالء الي تهديد الرئيس أبو مازن بتأجيل االنت
حتي أن شخصية فتحاوية بارزة كالطيب عبد الرحيم فطن أخيرا الي أن االنتخابات التشريعية المقبلة ستكون 

ودخلت اسرائيل علي الخط بتصوير أن فلسطين . في ظل االحتالل فسحب ترشيحه لها احتجاجا مطالبا بالغائها
ودخلت أمريكا وأوروبا علي الخط ). سنوات النكبة( سنة الي الوراء ستصبح حماسا وأن األمور ستعود خمسين

 . كذلك مطالبة بحماس مدجنة ليتكرموا بالسماح لها بالمشاركة بانتخابات ديمقراطية
ينسي المعترضون والمتخوفون أن أبناء التيار االسالمي هم جزء أصيل من أمتهم وشعوبهم، وهم غالبا من 

والمهنية ومشهود لهم بنظافة اليد، وفوق ذلك فهم شريحة كبيرة من الشارع وال يعقل أصحاب الكفاءات العلمية 
الغاء ثلث الشعب الفلسطيني علي األقل، وأن تداول السلطة حق مشروع لجميع فئات الشعوب ومنها الشعب 

 . الفلسطيني
، وبالتالي ينظرون الي أي لعل المتابعين للشأن الفلسطيني يالحظ تحكم مثل هذه الظاهرة في حزب فتح الحاكم
والبعض يري ذلك من قبيل . امكانية للتغيير علي أنه اعتداء علي األسياد وغمط حق لمن قدم وناضل وضحي

  . قطع األعناق وال قطع األرزاق
التداول السلمي يعني الكثير ويجلب معه خيارات استراتيجية جديدة وتغييرات دراماتيكية، يبدو أن االخوة في 

االنتخابات المحلية . سلطة غبر مستعدين لها، وسيحاولون جاهدين الغاء أو تأجيل هذا االستحقاقفتح وال
بمراحلها االربع التي تمت قرعت ناقوس الخطر لدي فتح والسلطة، وأعطت مؤشرات لما يمكن أن يكون عليه 

السبب تقف السلطة أمام لهذا ). والذي تستحقه عن جدارة(الحال اذا استمرت حماس في حصد التأييد الشعبي 
خيارات صعبة أمام صعود حركة حماس، فقد تحاول التذرع بالعدوان االسرائيلي الذي يمكن أن يتم توقيته 
لمصلحة مشتركة للسلطة واسرائيل حيث تسعي األخيرة جاهدة لمنع مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية 

يكي األخير الذي هدد السلطة الفلسطينية بضرورة منع القادمة، أو يمكن أن تتذرع بقرار الكونغرس األمر
التي تذهب في معظمها لحسابات سرية (حماس من المشاركة واال سيتم وقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة 

. ، وبالتالي فأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب عدم اشتراك حماس باالنتخابات طوعا أو كرها)وذمم منخورة
 . شك بأن السلطة تحاول تأجيل االنتخابات أو الغائها ولكنها تتلمس مبررا تقنع به نفسها علي األقللدا فأنني أ

ان أمام فتح والسلطة وسائل شرعية عديدة لتالفي المزيد من النكسات والتراجع، وفي ذلك مصلحة لها وللشعب 
ولويات أمام فتح هي أن تقوم أن أهم األ. الفلسطيني الذي يتوق ألن يعيش في جو ديمقراطي صحي ونظيف

بلملمة صفوفها علي أسس وطنية تستند الي الحق الفلسطيني الذي فجر رصاصتها األولي ودفع اآلالف من 
هذه اللملمة يجب أن تتضمن الغاء العصابات والفهلوة التي تتزيا بزي . ابنائها دمهم فداء ودفاعا عن هذا الحق

كما . فتحاوية لتصفية حساباتهم مع مناوئين من داخل الصف وخارجهوطني والتي تستخدمها بعض القيادات ال
يجب تصعيد الشرفاء والمناضلين الذين تم تهميشهم واستبعادهم من مركز صنع القرار بغض النظر ان كانوا 

يجب اعادة تثقيف الكادر الفتحاوي بضرورة نظافة اليد وقبول االخر . من جيل الشباب أو جيل التأسيسية
يجب أن يقتنع الكادر والقيادي في فتح بأن التفرد والهيمنة ورفض . ند أو حتي كمسؤول أو مديركزميل و

التحكم بالمال العام واستغالله بشراء . اآلخر بات أمر ال يقبله الشعب الفلسطيني المسيس بحكم ظروفه وواقعه
.  المسؤولين واألقارب والمناصرينالوالءات السياسية وتوزيع العطايا والمنح لمن يستحق وال يستحق من أبناء

يجب علي فتح تفعيل قانون من أين لك هذا بحيث يطال أي شخص مشكوك بنزاهته ونظافة يده بغض النظر 
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بغير ذلك ستنحدر فتح أكثر وأكثر، وسيحكم الشعب الفلسطيني عليها ال لها ان آجال أم . عن موقعه القيادي
 .عاجال

ليق له علي نجاحها في المرحلة األولي في االنتخابات المحلية ـ حماس ـ كما قال عدلي صادق في تع
نعم حماس زرعت وحدة في الرأي، ووضوحا في الرؤيا، وحماسا للفكرة، واستلهاما . حصدت ما زرعت

لتجارب الشعوب في التحرر، وجهدا وتفانيا في خدمة شعبها، ونظافة يد، وقدمت قادتها وأبناءها رموزا مضيئة 
مل الفلسطيني بكافة أشكاله وصوره، فحصدت محبة واحتراما حتي من بعض المخالفين في سماء الع

 .المنصفين، وحصدت تأييدا لتؤسس لمجتمع نظيف يتساوي به الجميع أمام القانون ويتمتع أبناؤه بتكافؤ الفرص
ها، والسماح لذوي أن أي محاولة من قبل حماس للنكوص، واألنبهار بالتأييد، واالنتشاء بالسلطة واالستئثار ب

األهواء والمصالح الشخصية بالتسلق علي أكتافها، والمساومة علي حقوق شعبها سيكلفها غاليا وستنتهي من 
فالعدل هو قانون الهي حتما حماس تعرف ماهيته وناضلت وتناضل من . حيث انتهي أو سينتهي اآلخرون

 . طرة الفساد والتنازلأجله، واال لما انحاز لها الجمهور العريض المتضرر من أبا
24/12/2005القدس العربي   

   
  مخاطر تأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية .39

 رأي الدستور
يكاد ملف االنتخابات التشريعية الفلسطينية، يحتل قائمة األحداث األكثر سخونة في المنطقة، كونه يشتبك مع 

على جبهة التسوية السياسية والمفاوضات المنتظرة أكثر من حدث على الساحة، وألنه وثيق الصلة بما سنشهده 
 .لحل الصراع العربي االسرائيلي

وتم تأجيله .. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حدد موعدا لالنتخابات في السابع عشر من تموز الماضي
موعد الجديد، وبدأت الى الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم ألسباب قانونية، وقبلت األطراف المعنية بال

االستعدادات النتخاب مجلس تشريعي جديد، بعد أن بلغ المجلس القديم من العمر عشر سنوات كاملة، وانتقلت 
  .غالبية أعضائه للسكن واالقامة الدائمة في رام اهللا، بعيدا عن المناطق التي دفعت بهم الى هذا المجلس

وجميعها تحبذ التأجيل، ليس .. فها في الوضع الفلسطينيوالالفت أن اسرائيل وجهات أخرى غربية، دست أن
لمصلحة الشعب الفلسطيني أو السلطة أو حركة فتح، ان اسرائيل وجهات غريبة كما يبدو، تدفع الى التأجيل 
االنتخابي، على أمل إحداث واشعال اقتتال فلسطيني داخلي، وبالتالي، ما لم يتم التوافق على التأجيل، فإن من 

 االستمرار في االستعدادات االنتخابية، وأمام حركة فتح ما تستطيع فعله، كأن تعيد تشكيل مرشحيها، األفضل،
باستبعاد البعض وادخال بعض المستقلين ممن لهم احترامهم في الشارع، وهنا يجب التقيد بمعادلة، أنه ال يجوز 

إن دعوات التأجيل . نضرب حركة بكاملها وخطاب سياسي، مقابل ارضاء بعض األشخاص المرفوضي
وممارسات عرقلة االنتخابات من بعض الجهات، ال تهدف إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني، وال تنطلق في 

لقد . تحركاتها وطروحاتها من مصلحة فلسطينية، وهنا تكمن الخطورة التي تفرض مزيدا من الوعي والحذر
مارات جهات اقليمية ودولية، دون األخذ في الحسبان تحولت مسألة االنتخابات التشريعية، الى ميدان الستث

مصلحة ووحدة الفلسطينيين، والرد على هذه الرهانات، يتطلب وحدة في الموقف الفلسطيني، واتخاذا للقرارات 
من مصلحة فلسطينية، والكف عن التجاوب مع هذه الجهة أو تلك، ما دامت النصائح تمس بالمسيرة الفلسطينية، 

 موقف فلسطيني موحد من االنتخابات ومن القدس، ورفض التهديدات والنصائح المسمومة، هو واالصرار على
  .الكفيل بانجاح هذه االنتخابات واسقاط كافة التحديات

إن تأجيل االنتخابات دون توافق، يعني فتح الباب على مصراعيه لحرب أهلية، تخطط لها واشنطن وتل أبيب 
لحرب، بداية لتنفيذ البند األول من خريطة الطريق، ومن ثم االنتقال الى فرض منذ زمن بعيد، وتريان في هذه ا

 .وتمرير خطة شارون من جانب واحد
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وحتى تسد كل الثغرات في الساحة، ومن اجل حل الخالفات داخل حركة فتح والذهاب الى االنتخابات موحدة 
 .ادر على انقاذ الحركة وحماية وحدتهاوبقوة لتواجه منافسيها، فان الرئيس محمود عباس، هو الوحيد الق

لقد انتخب الفلسطينيون أبو مازن رئيسا وبالتالي، اتخاذ القرار الحازم من جانبه بشأن المرشحين واختيارهم، 
وهنا فقط، يمكن اخراج الرئيس المنتخب من دائرة االحراج .. سيلقى الدعم والتأييد من الذين بايعوه

  .الساحة من فتنة دمويةوالضغوطات والتحديات، لينقذ 
24/12/2005الدستور    

 
  السلطة والقضية وديمقراطية الغرب .40

ياسر الزعاترة    
لم يخرج الشعب الفلسطيني في مظاهرات عارمة من أجل المطالبة بالديمقراطية، ليس ألنه شعب متخلف ال 

 مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيون يمارسون الديمقراطية منذ عقود طويلة انتخابات في(يحب التعددية 
، بل ألن األولوية هي دحر االحتالل الذي كان وما زال متحكماً باألرض والفضاء والبحر )الطالبية والنقابية
  .والماء والكهرباء

الذين طالبوا الشعب الفلسطيني بالديمقراطية هم أنفسهم الذي يطالبونه اليوم بتأجيلها، فعندما كان عرفات رئيساً 
البوه برئيس وزراء ذي صالحيات ولم يطالبوه بانتخابات رئاسية جديدة على الرغم من حرصه على منتخباً ط

ذلك لتجديد بيعته والعودة إلى التفاوض باسم الشعب الفلسطيني بعدما أعلنوه أمريكياً وإسرائيلياً رجالً غير ذي 
  .صلة كما كان يقال

وا البيعة للسيد محمود عباس في انتخابات رئاسية عندما قتلوا عرفات لم تمض سوى شهور قليلة حتى وفر
خافوا من أرقامها الهزيلة فسمحوا للناس بالتصويت على الهوية بدل سجالت الناخبين من أجل القول إنه يحمل 
تفويضاً من الشعب الفلسطيني؛ ليس حباً به بالطبع، فالفلسطيني الجيد بالنسبة لشارون هو فقط الفلسطيني 

اً ببرنامجه المعلن القائم على رفض العسكرة ومن ثم التفاوض ولو إلى يوم الدين، ألن العنف الميت، ولكن حب
كان ال !!) لم يطالبوه برئيس وزراء ذي صالحيات(بعد التفويض المذكور !! هو سالح القوي وليس الضعيف

ت مشاركة حماس ، فتحدد موعد االنتخابات التشريعية، وكان)حركة فتح(بد من تفويض آخر لحزب السلطة 
فيها أكثر من ضرورية بالنسبة للجميع، وبالطبع من أجل توفير الشرعية للمجلس الجديد وحتى ال يطعن أحد 

كان المطلوب هو مشاركة من حماس تمنح المجلس ما يكفي من !!) السلمية بالطبع(في قراراته وتوجهاته 
بين أن الموقف سيكون صعباً بسبب صعود الحركة الشرعية، ال أن تأخذ شرعيته أو جزءا كبيراً منها، وحين ت

في الشارع الشعبي كان االنقالب على مشاركتها أمريكياً وأوروبياً وإسرائيلياً، وبتواطؤ مع السلطة وقادة فتح 
الذين قال أحدهم ممن تمتع طوال حياته بمزايا القادة ولم يدخل سجناً وال حمل بندقية، إنهم لم يناضلوا أربعين 

من أجل أن يتمكن حزب السلطة الفلسطينية من ترميم أوضاعه ويكون !!  أجل منح السلطة لحماسسنة من
قادراً على الفوز طالب البعض بتأجيل االنتخابات، ولو أعلنت حماس غداً أنها لن تشارك فيها بصرف النظر 

و حصل ذلك لجاء عن وقت إجرائها، وأنها ستسعى إلى إجماع وطني على برنامج لمواجهة مخطط شارون، ل
السيد عمر سليمان ومعه آخرون من أجل ثنيها عن قرارها، فالضرورة تقتضي إجراء االنتخابات ولكن على 

  .مقاس فتح
وليس صحيحاً أن شارون واألمريكان ال يريدون مشاركة حماس ألن شرعية المجلس المنتخب ستكون 

ليوم أكثر رسوخاً بعد نتائج االنتخابات البلدية وصوالً منقوصة، وإذا كان التشكيك مبرراً في كل األحوال، فإنه ا
إلى تأجيل التشريعية التي ال يستبعد تأجيلها، اللهم إال إذا أخذت السلطة ضوءا أخضر بالتزوير مستعينة 

ليس مهماً سبب التأجيل، فها هي الدولة العبرية توفر ذريعة القدس، مع !! بالخبرات والخيرات العربية والدولية
أحداً فيها، بما في ذلك شارون، ال يريد استيعاب سكان القدس الشرقية في الدولة، وتبقى ذريعة األمن أن 
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هكذا !! ''البلطجة''متوفرة في كل األحوال، ولدى فتح القدرة على إشعال الفلتان األمني وفرض التأجيل بأسلوب 
غلبية ويواصل سيطرته على السلطة أم ال، يبدو الشعب الفلسطيني أسيراً لهواجس تنظيم بعينه؛ يحصل على األ

أما القضية التي يعمل شارون على جعلها مجرد نزاع حدودي هامشي في األروقة الدولية فال تستحق االهتمام، 
وال قيمة بعد ذلك لرأي الشارع فيما يجري، ال سيما حين تفرز حركة فتح كتلتين انتخابيتين قبل أن توحدهما 

لم يجب عن سؤال الفرق بينهما ما دام مروان البرغوثي ومحمد دحالن وجبريل من جديد، مع أن أحداً 
  !   الرجوب أسماء أساسية في كل منهما قبل االفتراق؟

24/12/2005الدستور    
 

  من المقاومة إلى السلطة..حماس .41
 عريب الرنتاوي 

اس بأكبر عدد من ال هدف يسمو على فوز حم...ال هدف يعلو فوق هدف إجراء االنتخابات في موعدها
هذه هي النقطة المركزية، وهذا هو الشعار الناظم والمحرك لسلوك . المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني

  .حماس السياسي والميداني، على مختلف الصعد وشتى المسارات
ا في واقع ، فإنه''إسقاط الهدنة''حين تلوح حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي من دمشق وطهران، بورقة 

وحين تثير إسرائيل قضية . الهدنة مقابل االنتخابات: األمر، تقايض على االنتخابات، أو باألحرى تقترح معادلة
القدس وترفض مشاركة أبنائها في االنتخابات، فإن الناطق باسم حماس في غزة، ال يرى في ذلك سوى مناورة 

 لكأنه يعرض ضمنيا استعداد الحركة للمشاركة في إجراء لتعطيل االنتخابات وتأجيلها،'' ذريعة''إسرائيلية و
  .انتخابات من دون القدس وسكانها، وهو موقف لو كان صدر عن القيادة الفلسطينية التهمت بالتفريط والعمالة

من تحريم االنتخابات وتجريم المشاركة فيها إلى تحريم المقاطعة وتجريم أية محاولة لتأجيل االستحقاق، هكذا 
حماس اتخذت قرارها االستراتيجي، . ل حماس استدارتها السياسية، وبزاوية مقدارها مائة وثمانون درجةتستكم

 62في االنتخابات المقبلة، قائمتها النسبية الحزبية تتكون من '' كسر العظم''وهي قررت الدخول في معركة 
ائر لم يبقوا سوى بضعة مقاعد  مقعدا مخصصا للتمثيل النسبي، ومرشحوها في الدو66مرشحا ينافسون على 

شاغرة في مناطق ذات غالبية سكانية مسيحية، أي أن حماس ستنافس على كل معقد في المجلس التشريعي، 
  .وهي ألقت بكل ثقلها ونفوذها ومواردها في أتون هذه المعركة

روف االعتيادية، والحقيقة أن حماس مرشحة للفوز بما يصل إلى ربع أو ثلث مقاعد المجلس التشريعي في الظ
وإن حالفها الحظ، ستحظى بأربعين بالمائة من هذه المقاعد، وقد تجد في قوائم الفصائل المعارضة األخرى، ما 

  .يرفع نسبة ائتالفها في المجلس التشريعي إلى حد امتالك الفيتو على سياسات وممارسات وتشريعات السلطة
يست جاهزة بعد للتفاوض مع إسرائيل وأوروبا والواليات حماس ليست بوارد تشكيل الحكومة المقبلة، فهي ل

الحكومة من بعد، حماس '' توجيه''المتحدة، ولكنها ستمتلك ثقال برلمانيا وربما وزاريا، سيجعلها قادرة على 
ستترك لفتح والسلطة مهام التفاوض والتنسيق القذرة مع االحتالل، ولكنها ستتولى الوزارات الخدمية التي من 

 .ا ستحرص الحركة اإلخوانية على إعادة تجديد قواعد نفوذها وانتشارها وهيمنتهاخالله
حماس بعد االنتخابات لن تظل أبدا كما كانت عليه قبلها، واألرجح أن الحركة ستواصل مسيرة تحوالتها نحو 

ماس شيئا ح'' جهاد''العمل السياسي واالجتماعي والدعوي، وربما بسرعة أكبر مما يظن كثيرون، وسينتقل 
فشيئا من العبوات والعمليات االنتحارية وصواريخ القسام، إلى الصحة والتعليم والوعظ واإلرشاد والشؤون 
الثقافية واالجتماعية، فحماس على ما يبدو قررت أن تقفز من مواقع المعارضة المقاومة، إلى مواقع السلطة، 

في المجلس التشريعي '' الكتلة المانعة''ن وراء ستار الحكم م: ولكن بخطوتين ال بخطوة واحدة، الخطوة األولى
وفي سبيل تحقيق هذا . حركة فتح: وربما في الحكومة، والخطوة التالية، الحلول محل السلطة وحزبها المتفسخ

، بما في ذلك التهدئة طويلة المدى، تلقي الضربات وعدم الرد ''حالال''الهدف، يبدو كل شيء جائزا ومشروعا و
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جراء االنتخابات في موعدها حتى ولو حرم أهل القدس من المشاركة فيها، التفاوض مع من بيده أمر عليها، إ
  . عبر كثرة كاثرة من الوسطاء والسعاة'' مداورة''الحل والعقد في اإلقليم، مباشرة أو 

24/12/2005الدستور    
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