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  تستبعد مشاركة المقدسيين في االنتخاباتال اسرائيل  .1
اعلن مسؤول في رئاسة الحكومة االسرائيلية ان اسرائيل لم تعد تستبعد ان يتمكن             :  فرح سمير ، القدس المحتلة 

اسـرائيل  ''اسمه ان   وصرح المسؤول طالبا عدم ذكر      . فلسطينيو القدس من المشاركة في االنتخابات التشريعية      
ستتخذ قرارا نهائيا بشان مشاركة المقدسيين في االنتخابات عندما محمود عباس نهائيا اجراء االنتخابـات فـي                 

امكانية مشاركة المقدسيين في االنتخابات فـي       '' ستدرس في حينها  ''وقال ان حكومة شارون     . ''موعدها المحدد 
واضاف المـسؤول    . 1967ة المقدسة التي احتلتها اسرائيل في       خمسة مراكز اقتراع بالجزء العربي من المدين      

اسرائيل ال تنوي ان تقدم لمحمود عباس ذريعة اللغاء عملية االقتراع النه يخشى انتصار حماس وتمكينـه                 ''ان  
  . ''من تحميلنا مسؤولية قراره امام المجتمع الدولي

26/12/2005عكاظ   
 

  الة عباس حول استقإسرائيليةعريقات ينفي مزاعم  .2
 صائب عريقات نفى صـحة نبـأ ان         أن :وكاالتنقال عن   رام اهللا    من   26/12/2005 الوطن القطرية    نشرت

  .محمود عباس يفكر باالستقالة وان زيارة عمر سليمان لرام اهللا كانت تستهدف ثنيه عنها
أن زيارة عمر    أوضح صائب عريقات    أن : وكاالت  نقال عن  رام اهللا  من   26/12/2005 الغد األردنية    وذكرت

سليمان جاءت لتدعيم الموقف الفلسطيني واالطالع على آخر االوضاع السياسية فـي االراضـي الفلـسطينية                
  .وكيفية سير العملية االنتخابية

 
   2006 فى بالتسويةملتزمون : أبومازن وشارون .3

 انهما ,اسبة عيد الميالد بمن قال كل من محمود عباس وارييل شارون في رسالتين:بيت لحم ـ البيان والوكاالت 
وقال ان الفلسطينيين فـي واقعهـم       , وأدان ابومازن الجدار في رسالته    . 2006ملتزمان بصنع السالم في عام      

واضـاف ان   . المرير والمؤلم ينتهزون هذه المناسبة الروحية كي يبعثوا برسالة سالم الى جيرانهم االسرائيليين            
 زعمـاء   مـن جهتـه   ابلـغ    فقد   شارون أما   .االسرائيلية واقعاً اليماً  الشعب الفلسطيني يعيش بسبب الممارسات      

  .  السالم ألننا جميعا بحاجة إليهعتزم بذل كل جهد لتحقيقي هناالمسيحيين 
  26/12/2005البيان  

  
  طلب من واشنطن ضمانات إنتخابيةعباس ي .4

ـ بيت لحم ـ  حامد جاد  تحـدة ثالثـة ضـمانات   عباس بأنه طلب من الواليات الم محمود أوضح :  وكاالت 
، تأمين حق سكان القدس الشرقية في المشاركة، ضمان مشاركة عـشرة آالف أسـير               إلجراء االنتخابات وهي  

فلسطيني في السجون االسرائيلية، وضمان عدم قيام اسرائيل باجتياح المدن والقرى يـوم االنتخابـات وعـدم                 
  .تشويشها

  26/12/2005الغد األردنية 
  

  لة االخيرة في توحيد الالئحة االنتخابيةنحن في المرح: شعث .5
: وأضاف   . في المرحلة االخيرة في الوصول إلى قائمة موحدة لفتح         أننا ,الئشعث قا أعلن نبيل   :  د ب أ   -غزة  

يجب أن يتجرد كل إنسان من أي مطلب شخصي من اجل الوصـول إلـى               . علينا أن نتفاءل بنجاحها ونتائجها    
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وحول وجود عشرات المرشحين من      .كة والتي تستطيع أن تفوز في االنتخابات      القائمة الصحية التي توحد الحر    
بالتأكيد سندعوهم جميعا بمجرد االتفاق على القائمة       : فتح الذين يخوضون االنتخابات تحت مسميات مختلفة، قال       

   . وبدون االتفاق النستطيع تحديد من هو الذي سيذهب على الدوائر,إلى االجتماع
  26/12/2005الغد األردنية 

  
  ثلث مقاعد التشريعي بشعث يتوقع فوز حماس  .6

من أصوات الناخبين في االنتخابات التشريعية،      % 30 توقع نبيل شعث حصد حماس لنحو        :عال عطا اهللا  -غزة  
وشدد على أن مشاركة أهالي القدس في هذه االنتخابات شـرط            .أو ما يعادل أقل قليال من ثلث مقاعد المجلس        

 تستفيد من أخطاء    هاوقال إن حماس حركة سياسية كبيرة لها امتدادها الشعبي، وبدون شك فإن            .اأساسي إلجرائه 
من جهة أخرى، نفى أن يكون هناك توجه لدى بعض الجهات            و .السلطة، ومن أخطاء فتح وتعرضهما لألزمات     

ا على الشعب الفلسطيني،    فتح تنأى عن األنانية، وال تفرض مشاكله      : داخل فتح والسلطة لتأجيل االنتخابات قائال     
  .كما أن السلطة معنية بإجراء االنتخابات في موعدها

  26/12/2005سالم أون الين إ
  

  االنتخابات فى القدس ستجرى بالف وسيلة ووسيلة: الزهار .7
، هـا قال محمود الزهار ان من يسعى لتاجيل االنتخابات هم اولئـك الـذين يخـشون مـن نتائج                 :  الفت حداد 

 سـتجرى   في المدينـة  واضاف ان االنتخابات     .اسرائيل اهالينا فى مدينة القدس من المشاركة      ومتحججين بمنع   
، مؤكدا ان االنتخابات    بذلكواشار الى تراجع الموقف االسرائيلي       .بالف وسيلة ووسيلة ولن نترك القدس خلفنا      

يهـا وفـي النهايـة      ستجري بالطريقة التي تمت بها من قبل مع وجود بعض الصعوبات ولكن سيتم التغلب عل              
  .سيكون هناك نواب من القدس ومن كافة الفصائل

  26/12/2005 48عرب 
  

  الحكومة اللبنانية  معالقدومي يعكف على تشكيل وفد للحوار  .8
علم من مصادر فلسطينية مسؤولة في دمشق أن فاروق القدومي  يعكف على تشكيل              : يوسف كركوتي  -دمشق  

ومة اللبنانية، ومن المفترض أن يشارك ممثلون عن كل الفصائل والقـوى            وفد فلسطيني موحد للحوار مع الحك     
وأضافت ان الفصائل ترى أن معالجة ملف السالح في لبنان يجب أال يكون مفصوالً عن باقي                 .هالفلسطينية في 

ـ , وفدال في تشكيل هوحول إمكان نجاح .الملفات المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان ككل  هشكيلقالت إن عدم ت
تشكيل يشترط االتفـاق    ال بعض القوى ما زالت تتمترس خلف مواقفها، مشيرةً إلى أن            ألنحتى اآلن هو نتيجة     

وحد لم تستبعد المصادر أن يجـرى مجـدداً         توفي حال عدم ال   . على موقف موحد وهذا غير متوافر حتى اآلن       
 .الحوار مع الحكومة اللبنانية بوفدين مستقلين

  26/12/2005الخليج االماراتية 
  

   دليل فشل عازلة بإقامة منطقةاسرائيلتهديدات : الجهاد .9
 أكد خالد البطش أمس أن إقامة منطقة عازلة شمال غزة سـيوفر لعناصـر   :غزة ـ ماهر إبراهيم والوكاالت 

 موضـحا   ,منطقة دليل فشل  هذه ال تهديدات بإقامة   الوأوضح أن   . المقاومة مناطق أكثر قرباً لضربها من ذي قبل       
وبين أن هـذا األمـر إن تـم فهـو تكـرار       .  هذا األمر لن يحول دون إطالق قذائف المقاومة الصاروخية         أن

  . للممارسات العدوانية التي يتشدق بها العدو ولن تحول دون وصول المقاومة ألهدافها العسكرية داخل عسقالن
  26/12/2005البيان  
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   إيران من مليون دوالر تسلمها القدومي 150 .10

وتقول المـصادر إن    . قال قادة فلسطينيون ان فاروق القدومي، قام بزيارة سرية لطهران قبل اسبوعين           : عمان
، يبلغ مائة وخمسين مليـون دوالر،       له ربما كانت تتصل باتفاق يقضي بأن تقدم ايران دعما ماليا كبيرا             تهزيار

الية مـن ايـران، غيـر أن         حصوله على أي مساعدات م     هوتنفي مصادر مقربة من   . تدفع على دفعات شهرية   
مصادر أخرى تربط بين زيارة غير معلنة قام بها لدبي اوائل الشهر الماضي، وادارة حسابات مالية عائدة لـه                   

  .في بنوك اإلمارة الخليجية، قد تكون من بينها اموال المساعدات اإليرانية
  26/12/2005الشرق القطرية  

  
   للمواقع العسكرية شمال قطاع غزة  مفصلةنملك خرائط : لجان المقاومة الشعبية .11

اكدت لجان المقاومة الشعبية ان ذراعها العسكرى يمتلك خرائط تفصيلية لكافة المواقع العـسكرية              : الفت حداد 
ان صواريخ المقاومة ستصل الى كـل        :هم وقال الناطق باسم   .شمال غزة والمدن االسرائيلية المحيطة بالقطاع     

واشار الى ان صواريخ الناصـر تطـورت         .تسبب الدمار لكل مكان تصل اليه     مكان فى العمق االسرائيلي وس    
وهذا اصبح واضحا مـن عمـق       % 80واصبحت تصيب اهدافها بمقدار     ,  كيلو مترا  15اآلن ليصل مداها الى     

 كما تتعامل المقاومة اللبنانية     ه صعيد الحزام االمني اوضح ان المقاومة ستتعامل مع        ىوعل .الضرر الذى تحدثه  
  . مزارع شبعامع

  25/12/2005 48عرب 
  

   كانون الثاني يوما للحرية واالستقالل25البرغوثي يدعو الى اعتبار  .12
 أكد مروان البرغوثي على ان األمل معقود على ان تنبثق عن البرلمان القادم حكومة فلسطينية جديـدة  :رام اهللا 

نون الثاني المقبل يوما كفاحيا ونضاليا مـن         كا 25ودعا الى اعتبار     .تعنى بمهمة فرض سيادة القانون والنظام     
  .أجل الحرية واالستقالل وممارسة السيادة الوطنية في مدينة القدس

  26/12/2005الحياة الجديدة 
  

   إلداء فريضة الحج  غزةمنع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية من  .13
 ألداء  ةمغـادر مـن ال  ومة بقطاع غزة    نه تم منع عدد من قادة فصائل المقا       أقالت مصادر فلسطينية    : ألفت حداد 

وقال مدير هيئة الحج، أن األجهزة األمنية الفلـسطينية         . فريضة الحج نتيجة ادراج أسمائهم في القوائم السوداء       
 أن هناك تبين  و.  الذين تلقوا بدورهم القائمة من االحتالل      ,أبلغته أن قرار المنع صادر عن المراقبين األوروبيين       

 .وتأتي هذه القائمة لتشكل اول اختبار للسيادة الفلسطينية على المعبـر          . إذا اقتضى األمر ذلك    تعتقاالال با اأمر
 ضرورة اجراء الحوار مـع جهـاز        ىمشددا عل و معتبرا ذلك امرا مرفوضا      ,منعهذا ال انتقد الزهار   من جهته   

ح حرا خاصـة فيمـا        كنا ننتظر ان يكون معبر رف       أضاف و . ومع محمود عباس   بذلكاالمن الوقائى الذي قام     
  .يتعلق بموضوع الحج

25/12/2005 48عرب   
 

   على شرف أم نضال فرحات في القاهرةندوة .14
ندوة حـول دور المـرأة      ) مريم فرحات (نظم اتحاد األطباء العرب في القاهرة، على شرف أم نضال فرحات            

ـ         .الفلسطينية في التحرير   افة لعـدد كبيـر مـن       واحتشد آالف المصريين وشبان اإلخوان المـسلمين، باإلض
وفي كلمتها بشرت أم نضال الحضور بأولى بشائِر النصر التي ظهرت في            . الشخصيات العامة لحضور الندوة   
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 وأرجعت أم نضال قـوة      ،  غزة، محذرة من المفاوضاِت مع العدو الصهيوني التي يلهث وراءها الحكام العرب           
مام البنا في مصر وترعرعت في بقيه إرجاء        ا اإل سهحماس إلى أنها فرع من شجرة اإلخوان المسلمين التي غر         

حجم التبرعات إلى عشرات اآلالف من الجنيهات والمئات مـن          وقد وصلت   إجراء مزاد تبرعي     وتم   .األرض
  .الخواتم والمصوغات الذهبية

  26/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قرية في الخليل جنوب  سياج عازل .15
عسكرياً يقضي بإقامة سياج عازل، بمحاذاة الشارع االستيطاني جنـوب بلـدة            أمراً  ،  أصدرت قوات االحتالل  

السموع، وذلك بذريعة اتخاذ خطوات ضد العمليات العسكرية، فيما ذكرت مصادر من بلدية السموع ان تنفيـذ                 
ـ                   دد الخطة يشكل نكبة حقيقية ألهالي البلدة بعزله آالف الدونمات من أراضيهم الزراعية، اضافة الـى أنـه يه

يذكر أن األمر العسكري االسرائيلي بعزل آالف الدونمات من          !. عائلة تقيم في تلك األراضي     50بترحيل نحو   
  .أراضي السموع، هو الثاني من نوعه

  26/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  ألف انتهاك إسرائيلي للتهدئة اثنان وعشرون  .16
 الهيئة العامة لالستعالمات، إلـى أن االنتهاكـات         أشار تقرير أصدره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في       

، تمثلت في أعمـال إطـالق النـار         2005 ديسمبر   19 و 2005 ديسمبر   13اإلسرائيلية في الفترة الممتدة بين      
واقتحامات متكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، وإقامة الحـواجز العـسكرية علـى             وقصف لألحياء السكنية،    
المدن والبلدات، واإلغالقات المتكررة لها، باإلضافة إلى مصادرة األراضي واعتداءات          الطرق المؤدية إلى تلك     

  . انتهاكا21907أخرى قد بلغ 
  26/12/2005البيان 

  
  تحذير من المساس بـ األقصى .17

 من مغبة استغالل االسرائيليين لالجـواء المتـوترة         1948حذرت الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة عام        
وقال الشيخ كمال الخطيب ان هناك ادلة على وجود حركة قويـة            ‚ ليا من اجل تهديد المسجد االقصى     السائدة حا 

  .داخل المجتمع االسرائيلى تؤيد اقامة ما يسمى بالهيكل الثاني على أنقاض المسجد االقصى
 26/12/2005الوطن القطرية 

  
  تشديد إجراءات االحتالل في القدس : عشية األعياد اليهودية .18

 سلطات االحتالل إجراءاتها وتدابيرها األمنية على طول خط التماس الفاصل بين شطري القدس شددت
وأعاقت حركة المواطنين، ومنعت مواطني الضفة الغربية، ومن حملة  .المحتلة، وعلى مداخل المدينة

ة عشية األعياد التصاريح الخاصة، من دخول المدينة، وذلك في إطار خطة اإلغالق الكامل لألراضي الفلسطيني
 .اليهودية

  25/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  دائرة أراضي إسرائيللصالحعترف بها في النقب مسجلة مأراضي  .19
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كشف رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها حكوميا في النقب، حسين الرفايعة، النقاب عن مصادرة 
سع التي تم االعتراف بها مؤخرا في النقب، لصالح دائرة أراضي جميع األراضي داخل مسطحات القرى الت

وجاء في بيان إعالمي صادر عن الرفايعة، بأن الكشف قد جاء بعد أن لفت انتباه رئيس المجلس  !إسرائيل
وجود اسم دائرة أراضي إسرائيل تحت خانة صاحب ملكية األرض على مخططات القرى العربية التي تم 

  . رااالعتراف بها مؤخ
 22/12/2005المشهد اإلسرائيلي 

  
   سورياالى السفر فلسطينيي الخط االخضر من منع .20

 السفر الـى    48اصدرت وزارة الداخلية االسرائيلية امرا تحظر فيه على فلسطينيي          :  ابتهاج زبيدات ،  الناصرة
وفتح ملف جنـائي    , ةعزمي بشار .وجاء هذا االبالغ اثر اعتقال مساعد النائب د       . سورية بوصفها  دولة معادية    

ويؤكد خبراء القانون االسرائيلي ان هذا االعالن هو مقدمة لشيء           .ضده بتهمة قيامه بتنظيم رحالت الى دمشق      
  .هو معاقبة المواطنين العرب الذين يسافرون, اخر سياتي الحقا

  26/12/2005العرب اليوم 
  

  المهد  كنيسةاعتصام ألهالي األسرى والمبعدين أمام  .21
نفذت أمهات وزوجات وعائالت األسرى ومبعدي كنيسة المهد اعتصاما أمام كنيسة  :أمين أبو وردة، نابلس

ورفعت النسوة المعتصمات صور أبنائهن من األسرى والمبعدين  .المهد للمطالبة بعودتهم وإطالق سراحهم
 السالم ال يمكن أن وقالت والدة اسير إن. طالبن بضرورة العمل على إطالق سراح األسرى وعودة المبعدينو

 يواجهون أقسى صنوف التعذيب والممارسات وهميتحقق واألسرى في السجون ولذا ال بد من اإلفراج عنهم 
 .غير اإلنسانية

  26/12/2005الخليج االماراتية 
  

  واصل ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دولياً ياالحتالل  .22
 أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد األسرى أكد تقرير رسمي، أن سلطات االحتالل ال تزال تمارس

وأشار التقرير بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب، وتضفي عليه صفة  .الفلسطينيين في سجونها
الشرعية، حيث تُمارس التعذيب كوسيلة رسمية، تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، التي وفرتها 

وأوضح التقرير، أن عملية التعذيب واإلرهاب . 1996ة األمن اإلسرائيلية في العام المحكمة العليا ألجهز
بعد عملية االعتقال، يتم إرسال المعتقلين إلى مراكز ولألسير تبدأ على الفور، حيث يتم اعتقاله بطريقة وحشية، 

عرض األسير في ، حيث يت1948التوقيف والتحقيق المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل أراضي الـ
مراكز التوقيف والتحقيق هذه، إلى أشد أنواع التعذيب، النتزاع اعترافات منه بالقوة، ونادراً أن ال يتعرض من 

  .يعتقل ألحد أشكال التعذيب
  25/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   يوما20ً أسيراً في زنازين تحت األرض منذ 20عزل  .23

 ال زالت تحتجز ابنها األسير مع حوالي        10أن إدارة سجن هداريم قسم      : من طوباس أكدت عائلة أحد األسرى     
وكانت هذه العائلة قد تلقت مطلع الشهر الجـاري اتـصاالً            .تسعة عشر أسيراً آخر في زنازين تحت األرض       

ألسير هاتفياً من داخل سجن هداريم يؤكد أن عشرين أسيراً معزولون في زنازين تحت األرض، وقالت عائلة ا                
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إنها ناشدت اللجنة الدولية لمنظمة الصليب األحمر ومؤسسات حقوق اإلنسان، من أجل التدخل إلخراج هـؤالء                
  .األسرى من العزل

  26/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  
  

  شارون يأمر بتوسيع قصف شمال غزة .24
لقصف المدفعي علـى شـمال       أصدر شارون أمس أوامره لجيش االحتالل بتوسيع ا        : برهوم جرايسي  ،الناصرة

وذكـرت صـحيفة معـاريف ان الجـيش        .واريخ اتجاه البلدات االسرائيلية   قطاع غزة بزعم وقف اطالق الص     
االسرائيلي قرر افراغ معسكر زيكيم، الذي يبعد ثالثة كيلومترات عن حدود شمال قطاع غزة، بعد ان تعرض                 

  .ود االحتاللاالسبوع الماضي الى قذيفة قسام وجرح خمسة من ضباط وجن
  26/12/2005الغد األردنية 

  
  تواصل عمليات االغتيال ضد نشطاء الجهادالمخابرات س: موفاز .25

قال شاؤول موفاز ان كالً من الجيش والمخابرات االسرائيليين سيواصالن تنفيذ عمليات              :صالح النعامي : غزة
ال هي اكثر االجراءات فعاليـة للتغلـب        واعتبر موفاز ان عمليات االغتي    . االغتيال ضد نشطاء حركة المقاومة    

  . على حركات المقاومة
  26/12/2005الشرق األوسط 

  
  بيرس يطلب من شارون ادراجه ضمن قائمة كديما للكنيست   .26

اثناء جلسة جمعت    طلب شمعون بيرس، من ارييل شارون ادراجه ضمن قائمة مرشحي كديما للكنيست القادمة            
وطلب شارون من بيرس التوجه إلى مساعده المسؤول عـن ترتيـب            . شفىاالثنين قبل نقل شارون الى المست     

وقال مستشارو شارون ، ان بيرس لن يدرج ضمن األماكن الخمـسة             .القائمة، للتفاوض معه حول الموضوع    
شارون، فـإن بيـرس هـو    لإذا حصل مكروه    : ورد مقربو بيرس  . المتقدمة حسبما نقلته القناة الثانية للتلفزيون     

  . نسب لتبديله نظرا لخبرتهالشخصية األ
  25/12/2005 48عرب 

  
  نتنياهو ينوي سحب وزراء ليكود من حكومة شارون قريًبا   .27

إال . ينوي بنيامين نتنياهو سحب وزراء حزب ليكود من الحكومة بعد جلسة الحزب التي ستعقد في االيام قريبا                
وعقب مكتـب شـارون، أن انـسحاب         . تى اآلن أن مكتب نتنياهو عقب على الخبر قائالً إن القرار لم يتخذ ح           

وأضاف أن شارون لن يعيد الوزرات كلها إنما        . وزراء ليكود من الحكومة هو مسالة داخلية تخص ليكود فقط         
ونقلت االذاعة االسرائيلية الرسمية أن شارون ينوي تعيين وزراء مـن حـزب              . سيعيد فقط الوزارات الهامة   
ويذكر ايضا   .  أون وحاييم رامون   -شمعون بيرس، زئيف بويم، روني بار     : همو. كديما بدالً من وزراء ليكود    

  . أن نتنياهو سيالقي مصاعب داخلية في حزبه ليكود في حال قرر فعالً االنسحاب من الحكومة
  25/12/2005 48عرب 

  
  بيلين ال يتسبعد انضمام ميرتس لحكومة برئاسة شارون  .28
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كانية االنضمام لحكومة برئاسة ارييل شارون بعد االنتخابات العامة فـي   قال يوسي بيلين ان حزبه ال يستبعد ام       
وافادت االذاعة االسرائيلية العامة اليوم بان جدال جار داخل حزب ميـرتس حـول التأكيـد خـالل                  . اسرائيل

 ونقلت االذاعة عـن    . المعركة االنتخابية الحالية بان هذا الحزب ال يرفض االنضمام لحكومة برئاسة شارون           
  واضاف  .بيلين قوله ان ميرتس لن يشترط انضمامه لحكومة برئاس شارون بان يتبنى االخير مباديء ميرتس

  
  . بيلين ان الشرط االساسي هو اذابة الجمود السياسي ومحاربة الفقر بشكل حقيقي

  26/12/2005 48عرب 
  

  !! ارض اكثر عرب اقل: البرنامج السياسي لحزب شارون .29
 البرنامج السياسي لحزب كديما ان االخير ينوي استخدام خطة خارطة الطريـق بهـدف              اكد نشر مقتطفات من   

ضم اكبر مساحة من االرض مقابل الحفاظ على اغلبية يهودية مطلقة ضمن حدود جديـدة السـرائيل تـشمل                   
 ونشرت صحيفة معاريف اليوم مقتطفات من البرنامج السياسي لحزب كديما تبين           .مساحات من الضفة الغربية   

واعتبر البرنامج ان حزب كديما يرى بتقدم عملية السالم مـع            . منها انه يتشبث بمعادلة ارض اكثر عرب اقل       
الفلسطينيين هدفا مركزيا سيعمل على دفعه قدما بكل طريقة وقناة ممكنة من اجل وضع اسس رسـم الحـدود                   

 اسرائيل ال يشكل تنـازال عـن        التنازل عن جزء من ارض    .والتوصل الى هدوء وسالم    الدائمة لدولة اسرائيل  
لكن هذ البرنامج السياسي يضيف     . االيديولوجيا وانما هو تطبيق لاليديولوجيا التي تسعى لضمان وجود اسرائيل         

التـي  (انه عند البحث في الحدود الدائمة فان اسرائيل ستحتفظ في تخومها بمناطق امنية هامة والقدس الموحدة                 
هي العاصمة االبدية للشعب اليهودي ومنـاطق اخـرى ذات اهميـة قوميـة              و) تشمل القدس الشرقية المحتلة   

ويرفض برنامج كديما السياسي بشكل كامل مبدأ حق العـودة لالجئـين          .وتاريخية والكتل االستيطانية الكبرى   
  .الفلسطينيين الى اسرائيل

  26/12/2005 48عرب 
  

  ليالدروز العرب يفضلون السجن على الخدمة في الجيش االسرائي .30
 ففي بعـض القـرى      ،  تزايد رفض الشباب الدروز من عرب إسرائيل للخدمة العسكرية في السنوات االخيرة           

 بالمئـة مـن     70الدرزية في الجليل مثل قرية البقيعة تجاوزت نسبة الرافضين للخدمة في الجيش االسرائيلي              
 على الشباب الدروز، قال سـامي       وحول إمكانية إلغاء الخدمة العسكرية المفروضة      .مجموع المطلوبين للخدمة  

مهنا عضو لجنة المبادرة الدرزية يجب على اكثر من ستين عضوا من اعضاء الكنيست التصويت لرفع هـذا                  
وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب علينا التوجـه الـى المحكمـة        .هذا شيء من المستحيالت   . الفرض عن الدروز  

  . هذه البالد وبدعم من كل االطراف اليسارية اليهوديةالدولية بمساندة من جميع العرب الذين يعيشون في
  26/12/2005الغد األردنية 

  
   جنسيتهمن تنازلوا عن واسرائيلي .31

 اشار تقرير نشرته وزارة الداخلية االسرائيلية امس الى ان السجالت الرسـمية تؤكـد بـأن                 : جوزيف حرب 
واوضح التقريـر ان معظـم هـذه     . 2005عام اسرائيليين قدموا طلبات للتنازل عن جنسياتهم خالل ال       ) 808(

  .الطلبات جاءت نتيجة تقديم اسرائيليين طلبات الكتساب جنسية اجنبية وتشترط التخلي عن جنسيتهم االسرائيلية
 26/12/2005عكاظ 

  في الكيانالعنف العائلي ضد االطفال ارتفاع نسبة  .32
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حد، انه تم خالل العقد االخير تسجيل ارتفـاع فـي           افاد تقرير نشره المجلس االسرائيلي لسالمة الطفل اليوم اال        
، فيما ارتفع عدد االوالد الذين وصلوا الـى         %130عدد حاالت العنف العائلي بحق االوالد، وصلت نسبته الى          

ويستدل من معطيات التقرير ان ثلـث        %.166المستشفيات لتلقي العالج اثر تعرضهم الى العنف العائلي الى          
  .  العنف من قبل كال الوالديناالوالد تعرضوا الى

  25/12/2005 48عرب 
  

  الجنسية سنوًيااالعتداءات بالمائة من 50 ضحايا -األطفال .33
 بالمائة من 50قدم ممثلو الشرطة إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية تقريرا أظهر أن أكثر من 

وتبين من معطيات التقرير أنه  .وداخل العائلةاالعتداءات الجنسية في إسرائيل سنويا جرت ضد أطفال خارج 
 15وأن .  اعتداء6000 و4400في السنوات العشر األخيرة تراوح المعدل السنوي لالعتداءات الجنسية بين 

من االعتداءات الجنسية داخل العائلة كانت ضد األطفال  % 60من تلك االعتداءات جرت داخل العائلة و% 
 . االعتداءات الجنسية خارج العائلةمن ضحايا % 50الذين شكلوا 

 22/12/2005المشهد اإلسرائيلي 
  

  الشرطة االسرائيلية تعتقل ثالثة ناشطي سالم أجانب .34
تعتقل الشرطة االسرائيلية منذ الخميس ثالثة ناشطي سالم اجانب هم ايطالي واسترالية وجنوب افريقي بعد ان                

وقال المصدر ان    .وريون، حسبما افادت محاميتهم امس    رفضوا ان يتم ترحيلهم لدى وصولهم الى مطار بن غ         
 في مـؤتمر    27السلطات االسرائيلية رفضت ادخال الناشطين الثالثة الذين كان من المفترض ان يشاركوا في              

  .حول النضال السلمي في بيت لحم في الضفة الغربية
  26/12/2005الغد األردنية 

  
  ستوطنات بالضفة مفي  سكنية اتاسرائيل تنشر مناقصات لبناء  وحد .35

وافـادت   . وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية      228 نشرت وزارة االسكان االسرائيلية اليوم مناقصات لبناء        
خطوة من  ذلك   بان   , قائلة حركةالوعقبت   . وحدة 150حركة سالم االن االسرائيلية بان المناقصات شملت بناء         

 نـشر   2005 فانه تم منـذ مطلـع العـام          ,هاوبحسب معطيات  .جانب شارون لغايات سياسية عشية االنتخابات     
  . منذ اتخاذ قرار بتقديم موعد االنتخابات803 وحدة في الضفة الغربية بينها 1131مناقصات لبناء 

  26/12/2005 48عرب 
  

  لدى الشبيبةالجريمةإسرائيل تحتل المكان السابع في عالم  .36
 ملفا قد تم فتحها خالل العام 41232، أن 2004ل للعام أظهر تقرير عن الجريمة لدى الشبيبة في إسرائي

كما أن هذه الظاهرة في ارتفاع مستمر منذ عشرة . المذكور ضد فتيان وأن ثلث هذه الملفات هو مخالفات عنف
وقال وزير األمن الداخلي،  .أعوام بحيث أصبحت إسرائيل تحتل المكان السابع في عالم الجريمة لدى الشبيبة

 في 19 ملفات أي أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 503لملفات التي تم فتحها ضد فتيان يهود بلغت أن مجموع ا
  . في المائة65، فيما سجلت لدى الشبيبة العرب ارتفاعا بنسبة 2003المائة مقارنة بالعام 

  22/12/2005المشهد اإلسرائيلي 
  

  ! االحتالل يشن سياسات إرهاب اقتصادية ضد المواطنين المقدسيين .37
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أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية الفلسطينية، أن سلطات االحتالل تشن حمالت تهجير 
من خالل فرض سياسات إرهاٍب وتضييٍق اقتصادية،  مبرمجة بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة

وفة باسم األرنونا المسقفات، وفرض أنواع مختلفة من الضرائب الجنونية عليهم، ال سيما الضريبة المعر
 .واتباعها أساليب هي األقرب إلى نهج العصابات في المداهمات الضرائبية للمحالت والمؤسسات والبيوت

باتوا ينصبون الحواجز المباغتة للمواطنين ومطالبتهم بدفع األموال بشكل  وأضاف أن مستخدمي الضرائب
وأشار إلى اضطرار عشرات  .لمالحقة تتم بشكل هستيريفوري أو الحجز على سياراتهم، وأن عمليات ا

المحال التجارية داخل البلدة القديمة إلى إغالق محالها لعدم تمكنها من االستمرار في ظل سياسات االحتالل، 
وأكد، أن مشاكل المواطنين في القدس ال يمكن حلها إال بزوال  .وهو ما يهدف إليه االحتالل بشكل مباشر

  .االحتالل
  25/12/2005 وفا –الة األنباء الفلسطينية وك

  
      اإلماراتيةلتعليم اإللكتروني بين بالتل الفلسطينية واتصاالتا .38

وقعت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  وشركة االتصاالت الفلـسطينية مـذكرة تفـاهم بـين                 :حسن القمحاوي 
نشرها حصريا فـى  '' أكاديمية اتصاالت''تدعم التى  '' إيزى ليرننج ''الطرفين إلطالق مبادرة التعليم اإلليكترونى      

  .منطقة الخليج والشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا
26/12/2005االتحاد االماراتية   

  
  ادارة بوش ضاقت ذرعا من ابومازن  .39

فيما بدا انه اتفاق امريكي اسرائيلي للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت شبكة              : جوزيف حرب 
االخبارية االسرائيلية بأن االدارة االمريكية قد ضاقت ذرعا بأبومازن بسبب ما وصفته باخفاقه في              ) ناي ان ا  (

تحقيق اي تقدم في العملية السياسية وزعمت انها حصلت على تقرير من مستويات رفيعة بالقدس المحتلة يشير                 
ه باالرهاب وتمهيد الـسبيل لعـودة       الى ان المسؤولين االمريكيين كانوا يتوقعون من عباس محاربة ما يصفون          

وذكرت الشبكة ان مساعد وزيرة الخارجية االمريكية ديفيد ولش كان قد اتخـذ موقفـا صـارما          . المفاوضات
وفقـد  ) عرفـات اخـر   ( قائال ان البيت االبيض بدأ يفقد صبره ويعتقد ان عباس تحول الى              عباسوحازما من   

  . بالتالي االمل في التوصل الى تنفيذ لخطة خارطة الطريق
  26/12/2005عكاظ 

  
  الرباط تنفي الموافقة على ربط جوي مباشر بينها وبين إسرائيل .40

لب وزير النقل اإلسرائيلي، شطريت، فتح خـط        نفى مصدر مغربي رسمي، أن يكون المغرب قد وافق على ط          
جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل، وأوضح المصدر المغربي أن الوزير اإلسرائيلي نقل فعال تلـك الرغبـة                 
لنظيره المغربي الذي استمع إليها، وسجلها من دون تعليق أو إبداء موافقة عليها، ال باسمه شخصيا وال باسـم                   

  . الحكومة المغربية
  26/12/2005ق األوسط الشر

 
  » النظام الفلسطيني الثالث«مشاركة حماس تدشن  .41

  محمد خالد األزعر  
إذا جرت االنتخابات الفلسطينية التشريعية المزمعة بريح مواتية، ولم يحل بين حركة حماس وبـين المـشاركة                 

لـسطينية المعاصـرة منـذ      فيها حائل، فسوف نكون شهوداً على ثالث نقلة نوعية مهمة في الحياة السياسية الف             
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، 1969كانت النقلة األولى قد وقعت بفعل سيطرة فصائل العمل الفدائي على منظمة التحرير في ربيع                 . 1964
أما النقلة الثانية فنتجت عن نشوء سـلطة الحكـم          . 1967بعد تنحية رئيسها ومؤسسها أحمد الشقيري في شتاء         

ليه من تبلور كيان سياسي مواز، ولعله عند البعض منـافس           ، بما انطوت ع   1994الذاتي في الضفة وغزة عام      
الذي أدى إلى هجران األخيرة من حيث المواثيق والمؤسسات واألدوار والوظائف واألهداف            . أو بديل، للمنظمة  
  . ووسائل الحركة

، في طوره األول، خضع النظام الفلسطيني لتصورات الشقيري وأسلوبه القيادي المبغض للحزبيـة والتحـزب              
ويـصح  . »اسـتقاللية القـرار   «والعاطف بقوة على البعد القومي للقضية الفلسطينية من دون التضحية بمفهوم            

القول بأن مؤسس المنظمة أراد تعميد الوحدة الوطنية داخل النظام الوليد على طريقة الصهر وتذويب الكل في                 
ت مرحلته، مرحلة المد القومي بكل طموحاتها       كما سعى إلى ضبط إيقاع السياسة الفلسطينية وفقاً لقياسا         . واحد

   . وشعاراتها وأحالمها تجاه تحرير فلسطين مرة واحدة وإلى األبد
ومع أن الورثة من الفصائل المسلحة، بزعامة فتح ياسر عرفـات، لـم             .  آذنت بأفول ذلك الطور    1967هزيمة  

ين وطنيتها الفلـسطينية قياسـاً بقوميتهـا        يغيروا عنوان المنظمة إال أنهم أجروا بها تحوالت من الداخل مبرز          
 . العربية، وضرورة التعددية السياسية ومفهوم الصيغة الجبهوية التوافقية قياساً بفكرة التنظيم الواحـد الموحـد              

ومـن   . المآخذ التي نسبت إلى عهد الشقيري ترددت أيضاً بين يدي عهد خليفته عرفات             ،الالفت في هذا السياق   
لمنظمة باتخاذ قراراتها وخروجه عن ميثاقها وتحريضه لفريق قيادي ضد آخر ومهادنته لهذا             ذلك انفراد رئيس ا   

بعد ثالثة أعوام   » جمهورية الشقيري «ومع ذلك فقد انهارت     .. النظام العربي أو ذاك وانتهاكه للعمل المؤسساتي      
  . فيما صمدت جمهورية عرفات ألكثر من خمسة وثالثين عاماً

) فـتح (الذي توفر لعرفات ونظامه مقارنة بالشقيري، واستناد عرفات إلى تنظـيم قـوى              حجم الموارد المذهل    
ولـيس   . رفض التخلي عنه تحت أي ظرف مع افتقاد المجال الفلسطيني مطوالً للتنظيم المنافس نضالياً وشعبياً              

تح على كل مـن     صحيحاً أن قيام السلطة الفلسطينية هو الذي شكل هذا المنافس، ذلك لتمدد سيطرة عرفات وف              
لكن التحوالت التي اجتاحت المنظمة شكالً ومضموناً غداة قيام السلطة، تبرر الحديث عمـا              . المنظمة والسلطة 

كيف ال، وقد شاهت معالم المنظمة وجرى تجريفها من الداخل          . اعتبرناه نقلة نوعية ثانية في النظام الفلسطيني      
يه، فإنه للدقة والتحديد يمكن التمييز داخل عهد عرفات وفتح          وعل !. والخارج، حتى باتت بال ميثاق من األصل      

 . الممتد بين نظامين فلسطينيين، يفصل بينهما تاريخ نشوء السلطة وأيلولة المنظمة إلى االعتكـاف اإلجبـاري               
وخالل مرحلة السلطة راح المنافس الحقيقي لهذا العهد كله بنظاميه يتبلور خارج المنظمـة والـسلطة معـاً،                  

 . وواضح أن حركة حماس شغلت هذا الـدور بجـدارة         . طبع خارج سيطرة الزعيم عرفات ونخبته وتقاليده      وبال
والحق أن معالم هذا المشهد تسللت منذ تأسست حماس وانغمست في معمعة المقاومة إبان االنتفاضة األولـى،                 

القوي والرغبة في وقـف     حتى أن البعض ينسب تعجيل تيار عرفات بمغامرة أوسلو النزعاجه من هذا الوافد              
وألن مـساحة    . نموه، قبل أن يسحب البساط من تحت أقدام المنظمة وعمدتها فتح إلى درجة خطر اإلزاحـة               

االفتراق أو التعارض بين فتح السلطة وحماس تعد واسعة بحق، على أرضية أيديولوجية شبه جذرية يعززهـا                 
خيرة بالمشاركة في العملية السياسية الفلسطينية بعامـة،        االختالف على األهداف ووسائل تحقيقها، فإن قرار األ       

لكنه يؤسس في كل حال للطور الثالـث مـن أطـوار النظـام               . ربما كان مفاجئاً حتى ألوساط السلطة ذاتها      
الفلسطيني، السيما لجهة ما سيتأتى عنه ويترتب عليه من مستجدات في كينونة وبنية هذا النظـام وسـيرورته                  

  . المضمارين الداخلي والخارجيوتفاعالته على 
أثرت على خطاب   .. فحماس، وهي خارج المنظمة والسلطة، تمكنت بخطابها وممارستها المغايرة من إرباكهما          

  .. فتح الحاكمة وسياستها وتكتيكاتها، وحركت المياه االسنة في بنيتها، وأجبرتها على إعادة النظر في أحوالها
تنافس عبر المدخل المدني والبلدي المحلي، أصبحت فتح تستـشعر اهتـزاز   وعندما اقتربت حماس من دائرة ال    

مكانتها التقليدية وكيف أنها أمام خصم يقتطع بالتدريج من شعبيتها، زاحفاً نحو الندية معها في مقاسمة الـرأي                  
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ة وضبط  وهو خصم ال تجدي معه أنماط المساومة القديمة التي احترفت بها محاصصة الفصائل المنمنم              . العام
وإجماالً، أثار صعود حماس جدالً فكرياً وتنظيمياً معمقاً ما زالت أصداؤه تتردد            . تحركاتها في حدود مأمونة لها    

والذي ال شك فيه أن هذه األصداء تضخمت ونمت غداة قرار حماس الدخول إلي النظام السياسي،                .. داخل فتح 
ون مفيداً في تسريع وتيرة إصالح فـتح مـن الـداخل،            وتقديرنا أن هذا المستجد سيك     . معقل فتح وعلة قوتها   

إذ لن تطمئن فتح بعد     . تنظيمياً وسلوكياً، وكذا في أخذ مفهوم إصالح النظام الفلسطيني برمته على محمل الجد            
على  . اآلن ألغلبيتها المضمونة التي أوردتها وأوردت معها الحياة السياسية الفلسطينية موارد التكلس والرتابة            

فقرارها بدخول النظام ومؤسساته هو في حد ذاته تحول كبير عن        . اس بدورها معرضة لبعض التحوالت    أن حم 
  . وهي لن تنجو من مفاعيل هذا القرار. بعض ثوابتها

هنـاك قيـود وضـوابط    !. بصيغة أخرى، لن تبحر حماس في محيط النظام الفلسطيني بدون أن تتعرض للبلل       
ومن ناتج التأثيرات المتبادلة بين قطبي هذا النظام وبقية قواه األقل حجماً            . لةيتعين عليها مراعاتها في هكذا رح     

ستأخذ التعددية السياسية الفلسطينية شكالً حقيقياً، هو أقـرب         .. وثقالً، سوف ينتعش المجال السياسي الفلسطيني     
يـف سـتتعامل بعـض      وال يعرف على وجه التحديد ك      . إلى المثال الديمقراطي الذي داعب خيال الفلسطينيين      

حين يدخل في جوف النظام الفلسطيني بشطريه، السلطة الفلسطينية         ) حماس(األطراف المعنية مع الوافد الجديد      
  . ومنظمة التحرير

تتحرك خـارج   » إرهابية«إسرائيل والواليات المتحدة مثالً، راهنتا طويالً على مطاردة حماس، بصفتها حركة            
فكيف الحال الحقـاً     .. عملتا على نبذها بالتداعي من الشرعيتين العربية والدولية       الشرعية الفلسطينية، وبالطبع    

وألن قرار حمـاس    . حين تمسي حماس القطب الموازي والمنافس ألشهر قوى الشرعية الفلسطينية، حركة فتح           
تخابـات  االنعطافي بجدارة، ألهب اتجاه بعض أكثر وأقدم قوى المعارضة الفلسطينية إلى المـشاركة فـي االن               

، فإن السلطة الفلسطينية عالوة على شركائها التفاوضيين، عرباً وغير          )الجبهتين الشعبية والديمقراطية  (المزمعة  
وعلـيهم بعدئـذ أن      . عرب، سيجدون أنفسهم أمام نظام غير وحيد القطبية قد ال تنفرد فيه فتح بصناعة القرار              

هل يفسر ذلك غضب الواليات المتحـدة  .. يدية في سياق آخر  يحسبوا لمواطئ سياستهم ومقاربتهم اإلمالئية التقل     
  واألوروبيين عالوة على اإلسرائيليين من تحول حماس إلى الشرعية االنتخابية ؟ 

  26/12/2005البيان 
 

  هل تشارك حماس في صياغة شرعية فلسطينية جديدة؟  .42
  خالد الحروب    

 أو تأجيلها، أو إلغاؤها، أو تحديد شروط المشاركة فيهـا،           ال يجوز ألحد التالعب بموعد االنتخابات الفلسطينية،      
أول من يجب أن يطبق فمه وال ينبس بكلمة هـو اإلدارة            · فيها'''' حماس''''أو االعتراض تحديدا على مشاركة      

األميركية التي مألت الدنيا صراخاً حول دمقرطة الشرق األوسط، واآلن تتخبط في تـصريحاتها بـسبب مـا                  
ـ تتوقعه من فو   ثاني من يجب أن يلفهم الخرس هو إسرائيل، فهي األخرى ال يحق            · في االنتخابات '' حماس''ز ل

  · لها أن تتدخل في مسار السياسة الفلسطينية أو تحديد أي األطراف يمكن أن يشارك فيها وبأية كيفية
 أبيـب وذلـك لقبـول     سواء من قبل واشنطن أو تل     '' حماس''أو اشتراط نزع سالح     '' اإلرهاب''التذرع بمسألة   

مشاركتها في االنتخابات أو حتى في تشكيل حكومة فلسطينية قادمة هو مسوغ فـارغ وال يحـق ألي طـرف                    
· إسرائيل وأميركا فاقدتان ألي موقع أخالقي يخولهما طرح هذا المـسوغ   · طرحه أو اشتراطه على الفلسطينيين    

لها عالقة بالحل النهائي، وليس بـالحلول الجزئيـة         نزع السالح وإيقاف المقاومة يأتي في نطاق اتفاقات أشمل          
  · التي تفصل بحسب المقاس اإلسرائيلي وال تقود إال لضمان تفوق الخصم اإلسرائيلي

، وال ألي طرف فلسطيني تأجيل االنتخابات مرة أخرى         ''فتح''فلسطينياً، ال يحق للرئيس الفلسطيني، وال لحركة        
ل األعذار والمسوغات هشة ومكشوفة، سواء الحديث عن إشكالية مشاركة          ك· بعد أن كانت قد تأجلت في السابق      
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الوضع الفلسطيني علـى    · ، أو عدم االستعداد اإلداري، أو سوى ذلك       ''فتح''المقدسيين في االنتخابات، أو تشتت      
وأي إبطاء في هذه العمليـة سـيزيد مـن          · مستوى الشرعية الوطنية العامة مهترئ ويحتاج إلى تجديد سريع        

الهتراء العام الذي قد يقود إلى كوارث حقيقية ليس فقط على صعيد الحقوق التي يزداد انتهاكهـا مـن قبـل                     ا
إسرائيل كل يوم، بل وعلى صعيد التذري الفلسطيني الداخلي الذي قد يتخذ مسارات خـالف دمويـة وحـرب                

  · داخلية حقيقية
 يستثني القوى الفاعلة على الـساحة بمـا فيهـا           وفلسطينياً أيضا يحتاج الفلسطينيون إلى وضع قيادي جديد ال        

في الشرعية الفلسطينية الرسمية عن طريق االنتخابات الحرة هـو وحـده الـذي              '' حماس''واندراج  · ''حماس''
، مهمـا   ''حمـاس ''وال يستطيع أحد أن ينكر على       · يساهم في خلق قيادة وطنية ممثلة بالفعل للشعب الفلسطيني        

ياسي وشعاراتها، حقها الديمقراطي في أن تكون ممثلة في القيادة الفلسطينية وفي صوغ             اختلف مع برنامجها الس   
إذا كان خيار الشعب الفلسطيني أن يعطي صـوته         · المسار السياسي الفلسطيني بشكل يتناسب مع ثقلها وحجمها       

  · فال أحد يملك حق االعتراض'' حماس''لـ
نها حول الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبسببه صـمدت رغـم           الشرعية الفلسطينية التي تجذر القسم األكبر م      

وهـي  · ، لم تعد تقوى على احتمال تحوالت ما بعـد أوسـلو           ''أوسلو''اإلنهاك والتهديد الذي تعرضت له جراء       
تحوالت تتضمن انسداد األفق السياسي والعسكري، واستمرار التعنت اإلسرائيلي وتغول وحـشيته، وتبـدالت              

في أوساط  '' حماس''احة الفلسطينية إن لجهة تشتت قوة فتح أو لجهة استمرار تصاعد قوة             توازن القوى في الس   
هذه الشرعية تحتاج إلى إعادة صياغة كلية واالنتخابات القادمة ربما كانـت الفرصـة األخيـرة                · الفلسطينيين

 بهذه االنتخابات وتحـت     لذلك فإن اللعب  · اللتقاط الوضع الفلسطيني المتدهور قبل أن ينحدر إلى نقطة الالعودة         
أي مسوغ هو تالعب خطير بالحاضر وبالمسار الفلسطيني، وسوف يفاقم من السوء الذي تعاني منـه الـساحة               

  · الفلسطينية
ـ   في االنتخابات التشريعية ال يخلو من مخاطر وإحداث ارتباكات فلسطينياً وإقليميـاً،            '' حماس''الفوز المتوقع ل

وسيدفع الفلسطينيون  ·  بتأجيل أو إلغاء االنتخابات ستجلب بالتأكيد مخاطر أكثر        لكن مخاطر قطع الطريق عليها    
فـي مقدمـة    '' حمـاس ''ثمنا ليس قليالً على مستوى صورتهم على المستوى الدولي والعالقات العامة بوجود             

 والمقاومة في   الصورة، لكن ربما سيكسبون صياغة أكثر متانة وأدق تعبيراً لمعادلتهم الوطنية، وتوحيداً للتسيس            
فخالل السنوات العشر الماضية على أقل تقدير كان برنامج المفاوضات الذي تبنته السلطة             · برنامجهم السياسي 

يتصادمان ضد بعضهما بعضاً، وأحيانا ال ينتجان إال حطامـاً          '' حماس''الفلسطينية وبرنامج المقاومة الذي تبنته      
اآلن وربما للمرة األولى في تاريخ التسيس الفلـسطيني خـالل           · ييتقدم على أنقاضه برنامج التوسع اإلسرائيل     

  · العشرين سنة الماضية ستتاح فرصة ألن يندمج برنامج المقاومة مع برنامج المفاوضات
وستضطر تيارات فتح   · ألن تبلور تسيساً أوضح وذا أهداف سياسية قصيرة ومتوسطة األمد         '' حماس''ستضطر  

أهيل ذاتها وتفعيل ليس فقط هياكلها الرسمية والتنظيمية بـل وأيـضا تـصوراتها    والسلطة وغيرها إلى إعادة ت    
في قلب عملية صـنع القـرار       '' حماس''لن يضطر الفلسطينيون لتقديم تنازالت مجانية عندما تكون         · السياسية
درتـه  ولن يضطر التسيس الفلسطيني الرسمي العام ألن يصطدم بجدار الفشل والشلل جراء عدم ق             · الفلسطيني

البرنـامج  · واحتواء رؤيتها وانفرادها أحياناً بتوقيت المقاومة، وهدفها، وجغرافية القيام بها         '' حماس''على إقناع   
الموحد للفلسطينيين، فتحاوييهم وحمساوييهم، وطنييهم وإسالمييهم، بعد االنتخابات يجب أن يصل إلى معادلـة              

يعلن الفلسطينيون أنهم متمـسكون     · ار عليها سلماً أو مقاومة    جديدة تقوم على التمسك بالشرعية الدولية واإلصر      
بقرارات الشرعية الدولية التي على األقل تطالب بانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبـر                
· القدس الشرقية أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات اغتصابا مخالفا للقانون الدولي، وتتبنى حق العودة لالجئـين  

إن لم توافق   ·  وافقت إسرائيل والمجتمع الدولي على حل نهائي قائم على هذه األسس فإن دماء الجميع تصان               إن
يكون من حق الفلسطينيين، بل من واجبهم، إعالن برنامج مقاومة متعدد الجوانب ضد كل مظـاهر االحـتالل                  
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آنـذاك أن تعلـن     '' حماس''وب من   ومطل· اإلسرائيلي، بما في ذلك المستوطنات، لكن في حدود الضفة الغربية         
ألن ذلك سيشوش على البرنـامج      · موقفا واضحا تتوقف عبره عن تنفيذ أي عمليات داخل حدود الخط األخضر           

  · الموحد، ويشتت التأييد الدولي
أيضا إلى عقلنة خطابها وتعلم الدروس التـي زخـرت بهـا التجربـة              '' حماس''قبل وخالل وبعد ذلك تحتاج      

من ذلك أن تعيد التأكيد على أوليات الصراع مع إسـرائيل،           · نضالية بنجاحاتها ومراراتها المختلفة   الفلسطينية ال 
وأوليات الصراع تنص علـى أنـه ضـد االحـتالل           · وخاصة أنها أصبحت تحت الضوء العالمي أكثر فأكثر       

· هم المشروعة العسكري، وضد االغتصاب، وضد الظلم، ومن أجل حق المصير للفلسطينيين، وللدفاع عن حقوق            
وهي تنص على التفريق الصارم بين الصهيونية كنظرية استيطانية احتاللية تستوجب مقاومتها، واليهودية كدين              

توضح هذا الفرق، لكنه غير راسخ بشكل مطمئن في خطـاب           '' حماس''كثير من أدبيات    · واليهود كأتباع ديانة  
لـيس  · ''حمـاس ''حات ضررها جوهري وكبير على      قادتها وقناعات أفرادها، بما يورطهم في مواقف وتصري       

أن تناصر تصريحات الرئيس اإليراني نجاد السياسية في إنكار الهولوكست اليهـودي أو             '' حماس''مطلوبا من   
ويشكك الناس في مقدار النضج السياسي الـذي وصـلت          '' حماس''كل ذلك ال يفيد، بل يشوه سمعة        · غير ذلك 

إلى مرحلة جديدة، تحتاج إلى مزيد من العمق، ال مزيدا من الشعبوية والركض             خاصة في وقت تنتقل فيه      · إليه
  · وراء الشعارات التي يطلقها زعماء المنطقة أللف سبب وسبب، وهذا حديث يطول يستحق وقفة منفصلة

26/12/2005االتحاد االماراتية   
 

  المسلحةفي صعود وهبوط عمليات المقاومة  .43
   ماجد كيالي 

تصعيدا كبيرا في العمليات الفدائية، بحيث أن تجربة الكفاح         ) 2005ـ2001(لخمس الماضية   شهدت السنوات ا  
، وال حتى في فترة صعود العمل       1965المسلح الفلسطيني المعاصر لم تشهد مثيال لها، منذ انطالقتها في العام            

  .الفدائي في عقد السبعينيات من القرن الماضي
لة، عن سابقتها، فعمليات المقاومة هذه المرة كانـت تنطلـق مـن داخـل               أيضا ثمة ما يميز تجربة هذه المرح      

وما . األراضي المحتلة بالذات، وليس من الخارج، بمعنى أنه ليس ثمة قواعد تدريب وتهيئة أو انطالق وإسناد               
تصر على  يميز هذه التجربة أيضا أنها طاولت العمق اإلسرائيلي، في استهدافها المدن اإلسرائيلية ذاتها، ولم تق              

كذلك فإن العمليات الفدائية لم تلتزم فقط الشكل التقليدي المعروف بحـرب العـصابات، أي               . المناطق الحدودية 
اضرب واهرب، إذ أنها تضمنت شكل العمليـات        : بالعمليات التي تقوم بها مجموعات فدائية صغيرة وفق مبدأ        

في هذه التجربة لم يكن ثمة قيـود خارجيـة علـى            و. أيضا، التي يقوم بها فرد واحد     ) االستشهادية(التفجيرية  
العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل، كما في السابق، حينما كان مصدر هذه العمليات من البلدان العربية المتاخمة                

وأخيرا فإن المواجهة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، في هذه المرة، كانت مفتوحة على مصراعيها،             . إلسرائيل
  . يتحمل أي بلد عربي تبعات هذه المواجهة المسلحة بالمعنى المباشرمن دون أن 

وعلى الرغم من كل ما تقدم فإنه ثمة عوامل مشتركة بين تجربة هذه المرحلة وسابقاتها، فموازين القوى فـي                   
 المواجهات المسلحة ظل يميل لصالح إسرائيل بالطبع، التي تتمتع بالقدرة على السيطرة أيـضا، مثلمـا تتمتـع              

وقد اتسمت التجربة المسلحة فـي هـذه        . بالقدرة على إبداء أقصى قدر من رد الفعل، على العمليات المذكورة          
والمفارقة أن الفلسطينيين خاضوا أكثر فترة      . المرة أيضا بالعفوية والمزاجية وبالفوضى، كشأن التجربة السابقة       

الوقت أكثر فترة في سعيهم لجلب إسرائيل       في تصعيد مقاومتهم المسلحة ضد إسرائيل، وهم يخوضون في نفس           
  ! إلى عملية التسوية

ويمكن من مراجعة المعطيات الميدانية مالحظة انحسار عمليات المقاومة الفلسطينية المسلحة عاما بعـد عـام،       
 إسرائيليا  52فبحسب اإلحصاءات اإلسرائيلية فقد لقي      . 2002منذ أن شهدت تصعيدا فريدا من نوعه في العام          
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 118الذي شـهد مـصرع      ) 2004( بالمئة عن العام الذي سبقه       50، بتراجع نسبته    2005عهم في العام    مصر
وهذا العدد، بدوره، يناهز على نصف عدد القتلى اإلسرائيليين في عمليـات المقاومـة، فـي العـام               . إسرائيليا

  )  إسرائيليا164في العام األول لالنتفاضة قتل . (212، والذين بلغ عددهم 2003
 العام الذي شهد مصرع أكبر عدد من اإلسرائيليين في عمليـات المقاومـة الفلـسطينية                2002هكذا بقي العام    

المسلحة، ليس في االنتفاضة الحالية فقط، وإنما في مجمل تجربة الكفاح الفلسطيني المعاصر منذ انطالقه فـي                 
 إسـرائيليا فـي     180 ضمنهم حوالي     إسرائيليا مصرعهم في هذا العام من      453، حيث لقي حوالي     1965العام

  ).2002(شهر مارس 
وبحسب آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيليالشباك فإنه منذ بداية االنتفاضة فـي سـبتمبر                 

أكثر مما أصـيب فـي      ) بين قتلى وجرحى  (، أصيب جراء العمليات الفلسطينية      8/8/2004 وحتى يوم    2000
حيث أصـيب فـي تلـك       .2000 وحتى العام    1947في نوفمبر   ) إسرائيل( قيام الدولة    الفترة منذ اإلعالن عن   

 و 1947 شخـصا أصـيبوا بـين    4.319 شخصا، مقابـل     11.356السنوات األربع األخيرة من اإلسرائيليين      
  )9/8/2004هآرتس .( 2000

.  خالل المرحلة الماضـية ويمكن عقد مزيد من المقارنات لتبين ضراوة الصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين   
فبحسب معطيات جهاز األمن العام الشاباك، فقد كبدت االنتفاضة اإلسرائيليين خسائر بشرية أكثر مما كبـدتها                

حـرب  (أية حرب أخرى خاضتها في المنطقة، باستثناء حربين سابقتين كان عدد القتلى اإلسـرائيليين أكثـر                 
حالية في الخسائر كلف إسرائيل أكثر مما كلفتها حرب األيام          ثمن المواجهة ال  ).. 1973 وحرب أوكتوبر    1948
.  إسرائيليا في الحـدود مـع مـصر سـوريا واألردن           738 قتيال، وحرب االستنزاف، حين سقط       803الستة،  

؛ وهو بالطبع أكثر مما كلفـت الجـيش اإلسـرائيلي إبـان احـتالل جنـوبي لبنـان                   )24/8/2004هآرتس  (
  . إسرائيليا مصرعهم بنتيجة عمليات المقاومة في جنوبي لبنان840حيث لقي حوالي ) 2000ـ1982(

وكما قدمنا فقد تميزت التجربة المسلحة الراهنة بالعمليات التفجيرية، ولكن حتى هذه العمليات باتت تتنحـسر،                
 عمليـة   15، مثال وقعت    2004وبحسب اإلحصاءات اإلسرائيلية، ففي العام      . ألسباب متعددة داخلية وخارجية   

 عملية في العـام     60، و 2003 قتيال في العام     144 عملية و    26 إسرائيليا، وذلك مقابل     55جيرية، قتل فيها    تف
   .)9/1/2004 ويديعوت أحرونوت 7/1/2005هآرتس . (2001 عملية في العام 35 و2002

مس الماضية،   بالمئة من اإلسرائيليين في السنوات الخ      40وباإلجمال فقد أدت هذه العمليات إلى مصرع حوالي         
بمعنى أن عمليات المقاومة المسلحة العادية، التي جرت في الضفة والقطاع، هي التي كبدت اإلسرائيليين العدد                

ويؤكد على ذلك المركز العربي للدراسات واألبحاث في غزة،         . األكبر من القتلى، في السنوات الخمس الماضية      
.  صـهيوني  1001 قُتل   2004 يناير   31 حتى   2000يلول  ، فإنه منذ الثامن والعشرين من أ      )مقرب من حماس  (

 في  20.3 (203. قُتلوا في الضفة  )  في المائة  28.2 (282منهم قُتلوا في قطاع غزة، و     )  في المائة  13.3 (133
  ).7/9/2005هآرتس . (1948في أراضي )  في المائة38.3 (383في القدس و) المائة

لى الرغم من إيالمه لإلسرائيليين، لم يلق إجماعا فلسطينيا عليه،          ومن المعروف أن هذا النمط من العمليات، وع       
وهو ساهم في التشويش على شرعية المقاومة وعلى عدالة القضية الفلسطينية كما أنه غطى على الممارسـات                 

فإنـه  ومثال  ). االغتياالت وعمليات التدمير وبناء الجدار الفاصل ومعاودة احتالل المدن الفلسطينية         (اإلسرائيلية  
قامت إسرائيل بإغالق بيت الشرق، وحرمان الفلسطينيين       ) 2001أغسطس  (بعد عملية مطعم سبارو في القدس       

كذلك فإن  . من استثمار المسجد األقصى في االنتفاضة، كما حرمتهم من الدخول إلى القدس، إال بشروط قاسية              
بحملة السور الواقي التي احتلـت فيهـا        ) 2002أواخر مارس   ( إسرائيل قامت بعد عملية فندق بارك في نتانيا       

قامت بمحاصـرة الـرئيس الفلـسطيني       ) 2001(وكانت إسرائيل بعد عمليات شهر ديسمبر       . المدن الفلسطينية 
  .ياسر عرفات، وعزله) الراحل(
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هكذا فإن تجربة االنتفاضة، ومعها تجربة المقاومة المسلحة وضمنها تجربة العمليـات االستـشهادية، باتـت                
لتآكل ولالنحسار، أوال، بسبب من اإلنهاك واستنزاف القوى غير المحـسوب، الـذي تعـرض لـه                 تتعرض ل 

الفلسطينيون، طوال السنوات الخمس الماضية؛ وثانيا، بسبب غياب األفق السياسي، الناجم عن تغير المعطيات              
ـ                ارون للـسياسة   الدولية واإلقليمية، على خلفية اندالع الحرب ضد اإلرهاب، واحـتالل العـراق، وتـزعم ش

اإلسرائيلية؛ وثالثا، بسبب من الخالف الفلسطيني الداخلي، وعدم التوافق على استراتيجية سياسـية وميدانيـة،               
  ). بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات(وشيوع الفوضى في الساحة الفلسطينية، وغياب المرجعية القيادية 

، ال يجري تنظيمه وال يتم التعامل معه على أنه أمـر            والمشكلة أن هذا التآكل أو هذا االنحسار أو هذا التراجع         
األنكى أنه ثمة قوى سياسية فلسطينية تكابر على هـذا الواقـع            . طبيعي، في صراع ممتد ومعقد وطويل األمد      

باإلعالن، بين فترة وأخرى، عن استمرار االنتفاضة والمقاومة، وكأن تجارب حركات التحرر الـوطني هـي                
 لكأن التراجع مسألة معيبة، أو كأنها ال تدخل ضمن قاموس االسـتعداد أو اسـتعادة                مجرد فترات صعود فقط،   

  ! األنفاس أو تنظيم القوى، تمهيدا لمرحلة صراعية قادمة
  25/12/2005 48عرب 

 
  !مختلفاالنتخابات الفلسطينية في ميزان  .44

  جواد البشيتي
تخابات المجلس التـشريعي المقبلـة فـي        ما زال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند إصراره على إجراء ان          

تهيئة مزيٍد ِمن أسباب القوة االنتخابية لـ الحزب الحاكم في مواجهة الصعود الشعبي             , وما زال يحاول   موعدها
, وال شك في أن دمج وتوحيد قائمتي فتح االنتخابيتين فـي قائمـة واحـدة              . حركة حماس لواالنتخابي المتزايد   

هـو  , وتخلو ِمن أسماء قد تعود بضرر انتخابي على الحزب الحـاكم          , وان البرغوثي يرأسها النائب المعتقل مر   
ال بد لكثير ِمن أبناء فتح ِمن أن يظِْهروا مزيداً ِمن االستعداد لـ التضحية فـي                , صائب وحكيم ( وقرار)مسعى  

. على التنظيم ) وسياسية(بية  إذا ما عادت بخسارة انتخا    ) أو تفِْقد أهميتها  (فـ الصدارة ليست مهمة     , سبيل نجاحه 
وما زال الرئيس الفلسطيني ينْظُر إلى عواقب مشاركة حماس في االنتخابات البرلمانية في طريقة تجعلـه فـي             

ولكل دعوة خارجية إلى منع حماس ِمن المشاركة في االنتخابات حتى تـستوفي             , موقع المعارضة لـ التأجيل   
فـالرئيس محمـود    , وليس بـ حماس فحـسب    , اإلضرار بالفلسطينيين ال يؤدي االستخذاء لها إال إلى       , شروطاً

وأن يأتي علـى النحـو      , إجراء االنتخابات ) وليس قبل (بعد  , وغيرها, عباس يتوقع أن يأتي التغيير في حماس      
أو مـا   , وبما يقي الفلسطينيين وقضيتهم القومية شرور الحرب األهليـة        , الذي تُحبذه وتريده السلطة الفلسطينية    

بحسب توقعه الذي ال تستحسنه الواليات المتحدة وحكومـة شـارون وحتـى             , فـ حماس , يشبهها ِمن صراع  
وستقف مواقـف تـسمح للـسلطة    , لـ االعتدال السياسي  , وبفضلها, بعد االنتخابات , ستجنح, االتحاد األوروبي 

تسمح لها بإظهار وتأكيـد سـيادتها       و.. وإنهاء انفالت األمن ِمن بين يديها     , الفلسطينية بـ إنهاء فوضى السالح    
, بحسب توقع الرئيس الفلسطيني   , وستجنح. التي تحتاج إلى إجراءات وتدابير ِمن جانب حماس وغيرها        , األمنية

أو , يسمح للسلطة الفلسطينية بـ تصعيب ذرائع إسرائيل الستمرارها في خرق وانتهاك الهدنة           , لـ اعتدال أمني  
بتأكيد عـدم وجـود     ) الحالية والمقبلة (نتهاكها تترتب نتائج تسمح لحكومة شارون       والتي على خرقها وا   , التهدئة

  .الشريك الفلسطيني
بـ توقع الرئيس عباس إذا ما أرادت حماس أن تنـسج عالقـة مـع               , كلياً أو جزئياً  , على أن النتائج قد تذهب    

أي إذا ما فِشلت حماس في إجراء       , بنانيةالسلطة الفلسطينية ِمن نمط العالقة التي نسجها حزب اهللا مع السلطة الل           
فــ  , أساساً في تفكيرها وعملها السياسي المقبلـين      , وليس أوجه التشابه  , تتِخذُ عبرها أوجه االختالف   , مقارنة

حتى اإلنهاء  , حماس المتأثرة أكثر بـ أوجه التشابه قد تميل إلى حل يقوم على االحتفاظ بـ تنظيمها العسكري               
وفي سبيل أن يكون قوة دعم وإسناد للقوى العسكرية للسلطة الفلسطينية في مواجهة             , إلسرائيليالتام لالحتالل ا  
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وقد تنْظُر حماس إلى مثال حزب اهللا على أنـه المثـال            . ما قد يتعرض له الفلسطينيون ِمن اعتداءات إسرائيلية       
يقوال في مشاركة حزب اهللا في االنتخابات       فالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لم      , الذي ينبغي لها اإلقتداء به    

ما قااله في مـشاركة حمـاس فـي االنتخابـات البرلمانيـة             , وفي الحكومة اللبنانية ِمن ثم    , البرلمانية اللبنانية 
وحمـاس  . أي المنبثقة عن هذه االنتخابـات     , وفي احتمال مشاركتها في الحكومة الفلسطينية المقبلة      , الفلسطينية

لعبة التشدد التـي    , بعد االنتخابات , وهذا قد يغري حماس بأن تلعب     . لم تقوال ذلك  ,  اضطرار عن, تعِرف أنهما 
فإذا كان تحرير مزارع شبعا مبررا مقِْنعاً الحتفاظ حـزب اهللا بخـواص عـسكرية               , حزب اهللا , ِمن قبل , لعبها

ِمن وجهة نظر   , ها القدس الشرقية يعد   فال شك في أن تحرير الضفة الغربية ومع       , وسياسية تُفِْقده معنى االعتدال   
  .مبرراً مقِْنعاً أكثر الستمساكها برفض تلبية شروط إدراجها في عداد قوى االعتدال, حماس

فــ  , بـ ميزان الفرق واالخـتالف    , بعد االنتخابات , وأحسب أن حماس مدعوة إلى أن تِزن سياستها ومواقفها        
فــ  , عية والذاتية ما سمح له بتسليح تشدده بما يكفي ِمن أسلحة الردع           حزب اهللا تهيأ له ِمن األسباب الموضو      

القوة الصاروخية الرادعة لدى حزب اهللا تردع حكومة شارون عن إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان علـى                  
لمنـع إطـالق    , بـ قوة النيران الجوية والبرية والبحريـة      , غرار تلك التي تفكر في إقامتها داخل قطاع غزة        

وإسرائيل ال تملك في صراعها مع حزب اهللا ما تملكه فـي            . واريخ فلسطينية ِمن نمط القسام على إسرائيل      ص
فهي على سبيل المثال ال تستطيع قطع الكهربـاء عـن           , صراعها مع الفلسطينيين ِمن وسائل العقاب الجماعي      

حماس ال تستطيع الجمع بين دورها      ثم أن حركة    . ولكنها تستطيع قطعها عن قطاع غزة     , سكان الجنوب اللبناني  
والذي يعود  , فالدور األول , ودورها العسكري .. في خدمة المواطنين اجتماعياً وصحياً وتعليمياً     ) المحبذ شعبياً (

دورهـا  , ويقوضـهما , يمكن أن يـضِعفهما   , يحتاج إلى أمن واستقرار داخليين    , عليها بمزيٍد ِمن النفوذ الشعبي    
  .العسكري

 حماس أن تشارك في االنتخابات البرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة ِمن غير أن تلبي شروط                 إن ِمن حق  
أي الذي يتناسب   , وِمن حقها أن تحظى بـ الوزن البرلماني الذي تستحق        . الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي   

, بعـد االنتخابـات   , لى حماس أن تتغير   ولكن ِمن حق الفلسطينيين ع    . مع وزنها الشعبي والسياسي واالنتخابي    
  .بما يتِفق مع المصالح العامة والعليا للشعب الفلسطيني, وبفضلها

جهد فلسطيني حقيقي لتطوير وتعزيز دور منظمة التحرير        , بعد االنتخابات , على أن األهم ِمن كل ذلك أن يبذل       
ن انتخابات الخامس والعشرين ِمن كانون الثـاني المقبـل          الفلسطينية حتى ال تُفْهم الهيئات الفلسطينية المنبثقة ع       

والحكومـة  , فـ المجلس التشريعي الفلسطيني   , دوراً وسلطات وصالحيات  , على أنها الوريث الشرعي للمنظمة    
لها ِمن قوة التمثيـل القـومي       , إنما هي هيئات قيادية فلسطينية    , والسلطة الفلسطينية في وجه عام    , المنبثقة عنه 

وأحـسب أن الـوزن     . وِمن الجزء إلـى الكـل     , يني ما يحول بينها وبين التحول ِمن الِفرع إلى األصل         الفلسط
البرلماني لـ حماس لن تكون له أهمية سياسية تُذْكر إذا لم يترجم بوزن سياسي وتمثيلي لها في هيئات منظمة                   

والتي بصفتها هـذه عقـدت      , ب الفلسطيني التي ما زالت هي الممثل الشرعي الوحيد للشع       , التحرير الفلسطينية 
وتحددت صـالحيات وسـلطات     , قامت بموجبها السلطة الفلسطينية مع المجلس التشريعي      , اتفاقات مع إسرائيل  

أن , أيـضاً , وأحـسب . المسمى منظمة التحرير الفلسطينية   , السلطة والمجلس بما يؤكد أنهما جزء ِمن هذا الكل        
, ون الترشيح لمنصبها هو ِمن اختصاص وصالحيات منظمة التحرير الفلسطينية         ولك, رئاسة السلطة الفلسطينية  

وعلـى  , فاالنتخابـات هنـاك   , يجب أن تظل مركز القرار السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة           
إن علـى   . مةال تُعطي الهيئة المنتخبة ِمن الشرعية ما يعِدل الشرعية التي تتمتع بها المنظ            , أهميتها وضرورتها 

أي إلـى منظمـة     , حماس أن تدخُل ِمن بوابة انتخابات المجلس التشريعي إلى حيث يصنع القرار الفلـسطيني             
  .التحرير الفلسطينية

  25/12/2005العرب اليوم  
  



 

 19

  
  
  
  
  
  

  :كاريكاتير .45

  
26/12/2005الخليج اإلماراتية   

 

 


