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*** 
  ة عازلة وترحيل الفلسطينيين في شمال القطاع اسرائيل تبدأ بانشاء منطق

قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش االسرائيلي سيبدأ اليوم الثالثاء          : 27/12/2005 48عربنشر موقع   
بانشاء منطقة عازلة في شمال غزة بعرض خمسة كيلومترات واخالء المواطنين الفلسطينيين في بلـدتي بيـت                 

يديعوت احرونوت اليوم ان الجيش االسرائيلي سيسقط منشورات مكتوبـة باللغـة            وقالت   .حانون وبيت الهيا  
 24 الـى  12العربية على بلدات شمال القطاع تطالبهم فيها بالرحيل عن منازلهم خالل فترة زمنية تتراوح بين        

ـ             المنطقة  الوبحسب مخطط الجيش القامة      .ساعة ذه عازلة فانه سيتم اطالق النار على كل من يتحـرك فـي ه
وقالت مصادر عسكرية ان انشاء المنطقة العازلة جاء ايضا بسبب عدم تلقـي االف المـسلحين مـن                .المنطقة

  . اجهزة االمن الفلسطينية اوامر لمنع خاليا الجهاد االسالمي من اطالق صواريخ القسام
وزارة الدفاع أعلنت   متحدثة باسم    أن   عيسى سعد اهللا  و كتب فايز أبوعون   27/12/2005األيام الفلسطينية   وفي  

في شمال غزة يكـون فيهـا تنقـل         عازلة  أن موفاز أمر ابتداء من مساء أمس، ببدء تطبيق قرار إقامة منطقة             
من جهته، أوضح التلفزيون الرسمي أن كل فلسطيني يتسلل إلى هذه المنطقـة يعـرض                .الفلسطينيين محدوداً 

ضد الفلسطينيين المتسللين، وللقيام بعمليات تـصفية       وأن الجيش سيزيد من استخدام المروحيات       . حياته للخطر 
  .تستهدف خصوصاً ناشطين من الجهاد اإلسالمي

من جهتها نفت وزارة الداخلية على لسان أبوخوصة، تلقي أية إخطارات إسرائيلية تطالب األجهـزة األمنيـة                 و
عليمات مشددة لجميع قـوات     وأكد أنه في الوقت ذاته صدرت ت       .الفلسطينية بسرعة إخالء مواقعها بشمال غزة     

األمن الوطني بضرورة البقاء في مواقعها، ولجميع المواطنين بالتمسك بأراضيهم ومنازلهم وحقهم بالبقاء فيهـا               
منطقة مهددة بـالخطر والمـوت أو       ال ألف مواطن يعيشون في      282أصبحت حياة   في حين    .مهما كلف الثمن  
 كـم   10اإلعالم عن الخطة فإن المنطقة سيبلغ طولها نحـو          وبحسب ما نشرته وسائل      .القرارالترحيل بسبب   

  . وسائل الكترونية متطورة جداً على مدار الساعة لرصد أية تحركاتتهاستخدم في مراقبيوس . كم3وبعرض 
انتقد نبيل شعث القرار ووصفه بأنه غير مقبول إطالقا، وأكد أن السلطة ستتقدم بشكوى رسمية               من جهته فقد    و

  . المتحدةإلى الواليات 
نبيل أبو ردينة اعتبر قرار إسرائيل سيكون لـه آثـار   أن :  غزة والوكاالت  من 27/12/2005 البيان   وجاء في 

 ذلكوأضاف إن   . سلبية على الجهود المبذولة للحفاظ على مناخ التهدئة واالستعداد إلجراء االنتخابات التشريعية           
ودعا األطراف  . سلبي على الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة      يعني إعادة األمور إلى الوراء وبالتالي التأثير ال       

  . الدولية وبخاصة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذا القرار الخطير
ـ  مـا : وكـاالت  نقال عن    القدس المحتلة    من   27/12/2005 الرأي األردنية     مراسل كامل ابراهيم وذكر    ه قال

 وتوعد بتصعيد عمليات    .ازلة لن تقابل اال بمزيد من الصواريخ      ان اقامة المنطقة الع   , متحدث باسم سرايا القدس   
  .فتح المجال للعمل االستشهادييسذلك  وتابع ان .المقاومة

 مسؤول الوحدة الصاروخية لكتائب     هأعلنإلى ما    :غزة من   حامد جاد  27/12/2005 الغد األردنية    ونوه مراسل 
ـ ي لن   هم كيلومترا مؤكداً أن   25ل مداها إلى    األقصى أمس ان مجموعته تمتلك صواريخ من نوع جراد يص           واقف

وحذر حكومة  .  األيدي أمام التهديدات اإلسرائيلية ومخططاتها االستعمارية الرامية إلقامة منطقة عازله          يمكتوف
  .االحتالل أنها ستكون الخاسر األكبر من هذا المخطط

 
  إعادة فتح باب الترشيحات لدمج قائمتي فتح 

 فلسطينية الخاصـة  المحكمة   أن ال  :غزة من   آمال شحادة  عن مراسلتها    27/12/2005اتية   الخليج اإلمار  نشرت
لشؤون االنتخابية اصدرت أمس قرارا يتيح لفتح توحيد الئحتي مرشيحها لالنتخابات التـشريعية، إذ امـرت                با

  .لجنة االنتخابات المركزية بإعادة فتح باب الترشيح استثنائيا لمدة ست ساعات
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 ان خالفات جديدة ظهرت     , مصادر داخل فتح امس    هقالت ما   :رام اهللا  من   27/12/2005 العربي    القدس وذكرت
 حيـث    اسمي انتصار الوزير وحكم بلعاوي بالقائمة الوطنية،       ىبعد مطالبة اعضاء باللجنة المركزية باالبقاء عل      

ء والنواب واعضاء اللجنـة      آخرون انه ال يجوز استثناء اي من الوزرا        ىهذه المطالب، فيما رأ    ايد احمد قريع  
  .المركزية

  
       اسرائيل لعقد اللجنة الثنائية لإلنتخابات يدعوعريقات 

 دعا صائب عريقات أمس الحكومة اإلسرائيلية الى عقد اجتماع للجنـة الثنائيـة              : جمال جمال  -القدس المحتلة   
ه الدعوة ال تتعلق بترتيبات االنتخابات      وقال ان هذ   .لالنتخابات كما نصت عليه االتفاقيات الموقعة بين الجانبين       

في القدس الشرقية وانما لباقي العمليات اللوجستية مثل تنقل المراقبين ونقل صناديق االقتراع وتحـرك قـوات                 
األمن الفلسطينية، وحركة الناخبين والمرشحين وغيرها من القضايا الحساسة والمهمة التي ال يمكن ان تجـري                

مشيراً الى أن كل هذه القضايا بحاجة الى اللجنة المشتركة التـي             .وحل المشاكل بسرعة  االنتخابات دون بحثها    
  .لم يوافق الجانب اإلسرائيلي على إحيائها حتى هذه اللحظة

  27/12/2005الدستور  
  

  سنقاوم االجراءات االسرائيلية غير الشرعية: قريع
كتل االستيطانية في الضفة وجعـل الجـدار   وصف أحمد قريع مساعي شارون لضم ال: والوكاالت ـ  رام اهللا

وقال ان الـشيء الوحيـد الـذي يعتـرف بـه      . حدودا بين الفلسطينيين وإسرائيل بأنها إجراءات غير شرعية       
الفلسطينيون هو ما يتم االتفاق عليه أثناء المفاوضات وأي شيء لم نوقع عليه لـن نعتـرف بـه وسنواصـل                     

  .ن القدسلن يكون هناك حل من دو: وقال. مقاومته
  27/12/2005البيان 

  
  ال صحة النشقاق قريع أو تشكيل حزب باسم ياسر عرفات  :مصادر

 نفت مصادر مقربة من أحمد قريع أن يكون يعتزم تشكيل قائمة جديدة منشقة عن فتح: غزة ـ  عبدالقادر فارس
بلبلة الجمهور الفلسطيني   ووصفت هذه األنباء باالفتراءات الرخيصة وقالت انها تسعى إلى          . لخوض االنتخابات 

  . قائمة التي أقرتها قيادة الحركةلبخصوص الجهود المبذولة لحشد الدعم والمساندة ل
  27/12/2005عكاظ 

  
  إطالق قذيفة باتجاه منزل ضابط شرطةبالداخلية تتهم حماس 

جاه منزل أحد   جي بات . بي. ذكرت مصادر أمنية أن مجهولين أطلقوا، فجر أمس، قذيفة آر          :كتب فايز أبو عون   
واتهمت وزارة الداخلية، بناء على تحقيقات األجهزة األمنية، عناصر من حماس            .ضباط الشرطة، بمدينة غزة   

وأشارت الوزارة إلى أنه أعقب االنفجار تبادل إلطالق نار كثيف بـين المهـاجمين وصـاحب                 .بتفجير العبوة 
، علـى لـسان مـشير        من جهتها  رفضت فقد   ماسح أما   .المنزل، إال أنه لم يصب أحد بأذى من كال الطرفين         

  .المصري، التعليق على هذه االتهامات
  27/12/2005األيام الفلسطينية 
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  تحذر من عدم مشاركة المقدسيين في االنتخاباتمنظمة التحرير 
لى منـع  حذرت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير من مغبة اقدام سلطات االحتالل ع         : رام اهللا 

ودعت االمم المتحدة واللجنة الرباعية للتدخل من اجل         .مواطني القدس من المشاركة في االنتخابات التشريعية      
  .تمكين ابناء القدس الشرقية من المشاركة وتوفير الظروف المالئمة الجرائها دون تدخل اسرائيل فيها

  27/12/2005الحياة الجديدة 
  

  غزة بعيدة قادة الفصائل يرون العودة إلى 
اعتبرت القيادات الفلسطينية المقيمة في دمشق أن السلطة منحت إسرائيل حقاً ليس لهـا               :ـ تيسير أحمد   دمشق

وهو مراقبة المعبر بالكاميرات وحق االعتراض على الداخلين عليه، ولذلك رأت أن إمكانية عودتها إلى القطاع                
  . معدوم في الوقت الراهن

  27/12/2005البيان 
  

  ردا على منع قيادات من العبوراومة تهدد بتفجير معبر رفحالمق
د متحدث باسم لجان المقاومة     يهدت: رام اهللا  من    وليد عوض   عن مراسلها  27/12/2005 القدس العربي    نشرت

 الحدود بين مصر وغزة اذا لم يرفع الحظـر بحلـول عيـد              ىر ممر في الحواجز الخرسانية عل     يفجتالشعبية ب 
وتوعدت الجهاد بتأييد أي هجوم     .  الفور االتصال بمسؤولي االتحاد االوروبي للتعليق      ى عل ولم يتسن . ىاالضح

 .تقوم به لجان المقاومة الشعبية علي السياج الحدودي
د عريقات عدم وجود قائمة سوداء      يكتأ : القدس المحتلة  من   27/12/2005 الدستور      مراسل جمال جمال وذكر  

وقال لقد صممنا على اال تكون تلـك القائمـة         . قطاع غزة عن طريق رفح    تحظر على نشطاء الفصائل مغادرة      
  .لدى المراقبين االوروبيين ايضا

  
  إسرائيل غير مهتمة بالتهدئة : المصريمشير 
 قال مشير المصري إن العقلية االسرائيلية ال تفهم سوى لغة القتل والجرائم وال تعرف سـبيال لتحقيـق       :د ب أ  
 عـن   ةمسؤوليمتهمين بال  على خطة للجيش اإلسرائيلي الغتيال عناصر حماس في الخليل           وقال تعليقاً  . التهدئة

ودعا الشعب الفلسطيني   . ن إسرائيل غير مهتمة بالتهدئة    أ ,قتل ستة إسرائيليين في جنوب الضفة قبل ستة أشهر        
وأضاف أن  . المسلحوخاصة النشطاء إلى التزام مزيد من الحذر تجاه من وصفهم بأنهم ال يفرقون بين المدني و               

  . االحتالل ال يحتاج إلى تبرير ارتكاب جرائم إرهابية تهدف إلى عرقلة إجراء االنتخابات
  27/12/2005البيان  

  
  اعتقال عناصر الجهاد سيكون سبباً في خسارة فتح في االنتخابات: البطش

اً كبيراً في خسارة فـتح فـي         أن اعتقال السلطة لعناصر الجهاد سيكون سبب       , البطش  خالد أكد: أ.ب.غزة ــ د  
نحـن غيـر    : وفيما يتعلق بموقف الجهاد من استئناف حوار الفصائل في القاهرة قـال           . االنتخابات التشريعية 

متلهفين على حوار القاهرة فقد أصبح لدينا قناعة بأنه ال فائدة من أي حوار من أجل التهدئة ألن التهدئـة فـي                      
  .الحقيقة ليست تهدئة داخلية

  27/12/2005الفلسطينية األيام 
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  هاهدد بتخريبتبتأجيل االنتخابات وتطالب كتائب االقصى 
طالبت مجموعة من نشطاء كتائب االقصى امس بتأجيل االنتخابات وهـددت بتخريـب   : علي الصالح ـ  لندن

نية مع هذه   عملية التصويت باتخاذ خطوات عملية سيشاهدها الجميع في حال لم تتجاوب القيادة السياسية الفلسطي             
نؤكد رفضنا ومقاطعتنا هذه االنتخابات ما دام االحتالل في مدننا          ,  في الضفة الغربية   تهموقال احد قاد  . المطالب

وطالب كل القوى وتشكيالتها العسكرية باتخـاذ       . وقرانا، يواصل عمليات االعتقال واالغتيال ووضع الحواجز      
  .سيطرة االحتاللموقف موحد بعدم المشاركة في انتخابات تجري تحت 

  27/12/2005الشرق األوسط 
  

  رحب باالسالميين في المنظمةتدعو لمرجعية موحدة للقدس وت الديموقراطية
دعا قيس عبد الكريم إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة في القدس ووضع حد للتـشرذم الـذي                 : القدس المحتلة 

 ومصالح مواطنيها، وقال ان انضمام اعـضاء        تعيشه المدينة وينعكس على واقع الصراع حولها وعلى مكانتها        
في الحركة االسالمية لمنظمة التحرير ومشاركتهم في مؤسساتها هو أمر على قدر كبير من االهميـة، وهـو                  

  . يساعد على إعادة تفعيل المنظمة وتكريسها ممثال شرعيا وحيدا لشعب الفلسطيني
  27/12/2005الحياة الجديدة 

  
  قناع حماس بتأجيل االنتخابات محاوالت أخيرة إل: مصادر
 حركة وحمـاس  الوساطات في محاولة أخيرة تجري بين        نقلت مصادر صحفية عن مسؤولين في فتح أن        :غزة

  .بهدف إقناع األخيرة بالموافقة على تأجيل االنتخابات لتفادي اتساع رقعة الخالفات داخل فتح
  27/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ئيلية تغير على شمال قطاع غزة الطائرات االسرا

 شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية في الساعات األولى من فجر اليوم عدة غارات جويـة علـي                 : ألفت حداد 
وقالـت مـصادر امنيـة      . شمال قطاع غزة ما ادى الى اصابة عدد من الفلسطينين بحاالت من الخوف والهلع             

سعة صواريخ على االقل على اهداف ومناطق خالية في بلدات بيت           فلسطينية ان الطائرات االسرائيلية اطلقت ت     
واوضحت المصادر ان احد الصواريخ استهدف مقر حركة فتح في بلدة بيت             .حانون وبيت الهيا شمال القطاع    

  .واضافت ذات المصادر ان صاروخا آخر استهدف احد مكاتب حركة فتح وسط مدينة غزة. الهيا
  27/12/2005 48عرب

  
   فلسطينيين فـي خان يونس برصاص الشرطة 5اصابة 

افادت مصادر طبية وامنية امس ان اربعة عمال زراعيين فلسطينيين اصيبوا بجروح عنـدما فـتح حـراس                   
 مـنهم لالحتجـاج علـى تـأخر     400فلسطينيون النار باتجاههم بينما جرح خامس دهسا بسيارة، خالل تجمع         

ل شهود عيان ان العمال الذين يعملون في قطاع الزراعة فـي            وقا .اجورهم في مستوطنة سابقة في قطاع غزة      
وتتـولى   .مستوطنة نيتسير حزاني سابقا جنوب قطاع غزة، كانوا يحتجون على عدم حصولهم على مستحقاتهم             

شركة فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية ادارة البيوت الزراعية في المستوطنات االسرائيلية السابقة بينما تقـوم               
  .حراسة فلسطينية خاصة بتوفير الحماية لهذة البيوت الزراعيةشركة 

  27/12/2005الرأي األردنية 
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  االحتالل يخطط لمناطق عازلة جنوب الخليل 
قالت مصادر من اللجنة العامة للدفاع عن االراضي ان اعتزام قوات االحتالل انشاء مناطق عازلـة جنـوب                  

وهـو مـا يعنـي،       ن اراضي المحافظة تقع شمال جدار الفصل       الف دونم م   14الخليل يستهدف مصادرة نحو     
بحسب المصادر ذاتها، تأمين عمليات التوسع الالحقة لسبع مستوطنات وعدد من البؤر االستيطانية التابعة لها،               

  .على اراض تعود لبلدات يطا والسموع والظاهرية
  27/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  نت على أراضيهم المصادرة أهالي بلعين يبنون غرفة من اإلسم

قام أهالي قرية بلعين ببناء غرفة من الطوب واالسمنت خالل خمسة سـاعات فقـط بجانـب جـدار الفـصل          
العنصري، وذلك تصدياً لجنود االحتالل الذين يقومون بإزالة الكرفانات التي قـام األهـالي بنـصبها مـرتين                  

غرفة، التي رفع عليها العلم الفلسطيني، في البداية التـصدي  وأكد أبو رحمة أن الهدف من بناء هذه ال    .متتاليتين
لقيام جنود االحتالل بمصادرة الكرافانات التي يتم نصبها في منطقة العمل في الجدار كونها غير ثابتة، والتـي                  

أبـو  أضاف  و .يتم استخدامها كمركز لنشاطات مقاومة الجدار واالستيطان غير المشروع على أراضي القرية           
أن بناء هذه الغرفة مقدمة إلقامة مسجد ومدرسة وبناء منازل بجانب الجدار وعلى األراضي المصادرة،               رحمة  

  .ليثب أهالي بلعين حقهم الشرعي في أراضيهم
  27/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   استطالع للرأي يظهر تفوق حماس على فتح المنقسمة

  كانون األول الجاري   25-24لرأي تم خالل الفترة الواقعة ما بين         أظهر استطالع جديد ل    :بشار دراغمة ،  نابلس
 أن قائمتي حركة فتح في االنتخابات التشريعية المقبلة ستحصالن علـى مـا مجموعـه                أجرته جامعة النجاح  

لقائمة المستقبل التي يتزعمها النائب األسير مـروان البرغـوثي،          % 26,8من أصوات الناخبين منها     % 44,5
جاء ذلك في اسـتطالع أجـراه   % 31,4ئمة حركة فتح الرسمية، فيما حصلت حركة حماس على    لقا% 17,7و

سـينتخبون   % 9,8وتبين النتائج أن     .مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية        
ـ      % 5,9قائمة فلسطين المستقلة والمستقلين برئاسة مصطفى البرغوثي، و        ي مـصطفى   لقائمة الشهيد أبـو عل

أنهم سـينتخبون قائمـة     % 1,2للطريق الثالث برئاسة سالم فياض، بينما قال          %4,7برئاسة احمد سعدات، و   
لكل من قائمة الشهيد أبو العباس برئاسة عمر شلبي وقائمة           % 0,6البديل برئاسة عبد الكريم قيس أبو ليلى، و         

رية والعدالة االجتماعية برئاسة احمد مجـدالني       الح% 0,5العدالة الفلسطينية برئاسة سمير قادري، وسينتخب       
والنسبة نفسها لقائمة الحرية واالستقالل برئاسة سليم البردينـي وجـاء أخيـرا االئـتالف الـوطني للعدالـة                   

  % .0,3والديمقراطية وعد برئاسة غازي جياب بنسبة 
. ية المقبلة ستجرى فـي موعـدها      من أفراد العينة يعتقدون بأن االنتخابات التشريع      % 62تبين من النتائج أن     و

. عكـس ذلـك   % 30,8بأن االنتخابات التشريعية المقبلة ستكون حرة ونزيهة، في حين اعتقد           % 58,4واعتقد  
من المستطلعة آراؤهم بأن األوضاع األمنية الداخلية تسمح بإجراء انتخابـات تـشريعية حـرة               % 56,9وقال  

من أفراد العينة بـأنهم يثقـون فـي لجنـة           % 82,4فاد  وأ. اعتقدوا عكس ذلك  % 36,3ونزيهة، في حين أن     
% 72,3وأفـاد   .من أفراد العينة قالوا أنهم يثقون بالمراقبين المحليين       % 76,2وما نسبته   . االنتخابات المركزية 

بضرورة وجود مراقبين دوليين للرقابة علـى       % 66,3وأعتقد  . من أفراد العينة بأنهم يثقون بالمراقبين الدوليين      
  من % 18,7من أفراد العينة بأنهم سيشاركون في االنتخابات بينما قال % 82,8أفاد  و.بات التشريعيةاالنتخا
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ألسباب سياسـية، واعتقـد     % 3الذين لن يشاركوا في االنتخابات التشريعية أنهم لن يشاركوا ألسباب دينية، و           
  .أن االنتخابات في نظرهم لن تغير شيئا% 45,1

  27/12/2005الحياة الجديدة 
  

   إلطالق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطةةدعو
حذرت الحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل على لسان عدد من قادتها مـن مختلـف الفـصائل مـن                    

شـطة،  (استمرار حمالت االعتقال السياسي ومالحقة المجاهدين، وأعلن األسرى في عدد من سجون االحتالل              
 تضامنهم مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وطـالبوا الـسلطة الفلـسطينية          عن) ونفحة، والجلبوع 

  .بإنهاء هذه القضية واإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين
إلى ذلك حذر الشيخ خضر عدنان في سجن شطة المركزي من قيام قوات الجيش بعملية اقتحام لبعض سجون                  

مشيراً إلى محاولة اسرائيلية العتقال ثالثة من المعتقلين السياسيين في مقر لألمن            السلطة كما حدث في بيتونيا      
وتساءل أسرى سجن الجلبوع في رسالة خاصة عن مصداقية السلطة الفلـسطينية فـي               .الفلسطيني في طوباس  

ن فـي   الحديث عن السعي لإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل فيما تقوم هي باعتقال إخوانهم المجاهـدي               
  .الضفة

  27/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  فصائل ال يجتمع مع عريقات ويطالب السلطة بإعالن حرب على زبيري
 طالب شمعون بيريز السلطة الفلسطينية على القيام بمواجهة عسكرية مسلحة مع فصائل المقاومة، التي               :القدس

قائه مع عريقات مساء األحد في تل أبيب، على         وشدد خالل ل   .يطلق مقاتلوها الصواريخ باتجاه أهداف صهيونية     
وأشار بهذا الخصوص إلى وجـود      .ضرورة أن تفي السلطة بالتزاماتها، وتفكيك البنى التحتية لفصائل المقاومة         

  .مقاتلي فصائل المقاومةلاآلالف من أفراد قوات األمن التابعة للسلطة في غزة القادرين على التصدي 
  27/12/2005م المركز الفلسطيني لإلعال

  
  إسرائيل تمهد للعدوان بمزاعم تهريب متفجرات إلى القطاع  

بدأت سلطات االحتالل أمس الترويج لمزاعم لتبرير عدوانها المزمع على غـزة، مـشيرة إلـى                 :غزة، القدس 
مواد شديدة االنفجار إلى القطاع، وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن عناصر الفصائل تمكنـوا فـي                 تهريب

. يةمـصر الوسيمتكس إلى غزة عبر الحـدود        تي.أن.اآلونة االخيرة من تهريب نحو عشرين طنا من مواد تي         
ونقلت اإلذاعة عن مصادر استخبارية إسرائيلية أن هناك تطورا دراماتيكيا سيحدث في نوعية المتفجرات التي               

وأضـافت المـصادر أن     .  فتكـا  يستخدمها الفلسطينيون ضد المدن والبلدات اإلسرائيلية مما سـيجعلها أكثـر          
لكن مصادر أمنيـة     .التنظيمات الفلسطينية المسلحة بدأت باستبدال المواد المتفجرة البدائية الصنع بمواد جديدة          

فلسطينية قالت إن االدعاءات اإلسرائيلية تهدف إلى خلق توازن عسكري بين الجـيش اإلسـرائيلي ورجـال                 
ب قاسية ضد الفلسطينيين ومنع أي فرصـة الحـالل الـسالم أو             المقاومة يهدف إلى إيجاد مبررات لشن حر      

وحذرت من أن المزاعم اإلسرائيلية تدخل في نطاق تهيئة االجواء لعـدوان جديـد علـى                . التوصل إلى هدنة  
  .الشعب الفلسطيني

  27/12/2005الخليج اإلماراتية 
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 قصىجماعات يهودية متطرفة تطالب الشرطة بالسماح لها بدخول المسجد اال
 قالت مصادر في الشرطة االسرائيلية مساء امس ان جماعات يهودية متطرفة قدمت             : زكي ابو الحالوة   ،القدس

االسبوع الماضي طلبا للشرطة من اجل السماح لها بدخول المسجد االقصى الداء طقوسها الدينية بمناسبة عيد                
 ال نقر وال نعترف باي قرار يصدر عـن          اننا: وقال .واستنكر الشيخ عكرمة صبري هذه المحاوالت      .االنوار

 .المؤسسات االسرئيلية الن االقصى ال يخضع لقرارات محاكم وال العتبارات سياسية
  27/12/2005القدس الفلسطينية 

  
   حربه ضد الفلسطينيينىديختر وزيرا لألمن الداخلي تقديرا له عل

 حالة تشكيله الحكومة الجديدة فان سيقوم اعلن االثنين رسميا ان شارون وفي: الناصرة من زهير اندراوس
وقالت معاريف ان شارون توجه الي ديختر وابلغه بذلك، الفتة الي . بتعيين افي ديختر، وزيرا لالمن الداخلي

ان شارون يكن االحترام والتقدير لديختر علي الحرب الضروس التي خاضها ضد ما اسمته الصحيفة االرهاب 
 .مس الماضيةالفلسطيني في السنوات الخ

  27/12/2005القدس العربي  
  

  شارون  يهاجم نتانياهو 
ـ   ! وقال انه شجع اإلرهاب ضد إسرائيل      ، االثنين ،هاجم نتانياهو شارون بحدة     خـالل اجتمـاع     هوجاءت أقوال

 شارون وبيرتس بمواجهته من خالل منـاظرات         الليكود وطالب في خطابه أمام أعضاء مركز     . لمركز الليكود 
مـن  % 90وادعى أن شارون يخطط سرا لتنفيذ انسحاب آخـر مـن            . مع اقتراب موعد االنتخابات   تلفزيونية  

قال أن جهات في السلطة الفلـسطينية تـسعى إلقنـاع حمـاس              و !!أراضي الضفة الغربية لصالح الفلسطينيين    
ير على الرأي العام    باالمتناع في هذه األثناء عن تنفيذ عمليات إلى ما بعد االنتخابات في إسرائيل من اجل التأث               

وزعم أن إسرائيل أعطت كل شيء للفلسطينيين حتى ذرة الرمل األخيرة            .في إسرائيل وتمكين انتخاب شارون    
واعتبر أن الخيار الحقيقي هـو بـين نهجنـا           !!وفي المقابل حصلت إسرائيل على صواريخ قسام في اشكلون        

  !!ع على اإلرهابالسياسي وبين سياسة االنسحابات أحادية الجانب التي تشج
  26/12/2005 48عرب

  
  مركز الليكود يجتمع وسط خالفات حول اإلنسحاب من الحكومة وتأجيل اإلنتخابات الداخلية 

إلى ذلك، تناقلـت    .  في ظل اإلنتقادات والخالفات بشأن الخروج من الحكومة        اإلثنينإجتمع مركز الليكود مساء     
هها مسؤولون كبار في الليكود لنتانياهو، تشير إلى أنـه ال يـبلغهم             تقارير إعالمية إسرائيلية إنتقادات حادة وج     

وكان قد نقل عن أعضاء كنيست مـن الليكـود أن سـعي              .بخططه بما يتصل بموعد اإلنسحاب من الحكومة      
  !نتانياهو لتأجيل اإلنتخابات الداخلية نابع من رغبته في إدخال مرشحين إلى قائمة الليكود من خارج الحزب

  26/12/2005 48عرب
 

  شطريت يقترح تصنيع قسام إسرائيلي وإطالقه على غزة
اقترح شطريت إطالق صواريخ قسام إسرائيلية الصنع على غزة في محاولة لردع الفلـسطينيين عـن                : القدس

 نحن نجر للرد    :وقال في حديث لإلذاعة االسرائيلية     .إطالق صواريخ محلية الصنع على التجمعات اإلسرائيلية      
نية وتقليدية بإطالق المدفعية على محيط القرى لجعل السكان يتركون منـازلهم والـضغط علـى                بطرق روتي 

 إال أن المشكلة هي أن هذه الوسيلة لم تحقق النتـائج المرجـوة إذا               :وأضاف. السلطات لوقف إطالق القسامات   
 .لم أجمع سـينقلب ضـدنا     أصابت قذيفة واحدة منزالً وتسببت بعدد من اإلصابات قد يكون كبيراً جداً فإن العا             
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 بمبالغ صغيرة جداً يمكننا أن نصنع صواريخ صغيرة تخلق أصواتاً كبيرة وأضراراً صغيرة جداً وعندما                :وتابع
   .تسقط على رأس شخص ما فإنها يمكنها أن تقتله تماماً كما تفعل القسام

  27/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  هبيريتس يرفض االدعاءات بانخفاض شعبية حزب
  .أعلن عمير بيرتس عن دفن الشبح الطائفي الذي يترعرع في اسرائيل منذ قيامها:  كامل إبراهيم،القدس

ورفض أمس االدعاءات التي اطلقها عدد من اقطاب حزبه بشأن انخفاض شعبية الحزب في الفترة االخيرة كما                 
واكد انه على    . بنتائج هذه االستطالعات   وقال في مقابلة اذاعية انه ال يتاثر       .تظهر ذلك استطالعات الرأي العام    

  .استعداد الجراء مناظرة تلفزيونية مع نتنياهو وشارون والكشف كذلك عن سجله الطبي اذا طلب منه ذلك
  27/12/2005الرأي األردنية 

  
  جيش االحتالل يستخدم سالحاً رشاشاً جديداً يتّم التحكم به عن ُبعد

 جيش االحتالل سيبدأ مطلع كانون ثاني يناير باستخدام سالح رشاش            أفادت مصادر صحافية عبرية أن     :القدس
جديد أطلق عليه اسم التنين، حيث يتم التحكم فيه عن بعد، لحماية الجنود الـصهاينة مـن نيـران المقاومـة                     

وذكر أن هذا السالح هو عبارة عن بندقية قناصة من نوع بارت يتم تركيبها على قاعـدة ثالثيـة                    .الفلسطينية
القوام ومتصلة بمركز سيطرة محوسب بما يمكّن الجندي الموجود في قيادة كتيبة غزة على الحدود من إطالق                 

وذكرت أن من ميزات هذا الجهاز أنّه يمكن للجنـدي الموجـود فـي غرفـة                 .النار عبر جهاز تحكم عن بعد     
 حيث يمكن وضع البندقية على سطح      السيطرة والبعيد عن السالح عشرات األمتار السيطرة والتوجيه الدقيق له،         

كما يمكن تزويده بأجهزة توجيه تستخدم في الليل والنهار وتمكـن           . مكشوف وتشغيلها من خالل مبنى محصن     
  .الرؤية من مسافات بعيدة

  27/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نواب وباحثون ينتقدون فياض لعدم تقديمه مشروع الموازنة 
انتقد مشاركون في مؤتمر حول الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية عدم تقـديم مـشروع               : فتحي صباح ،  غزة

الموازنة العامة الى المجلس التشريعي حتى اآلن بتأخير قدره شهران، وهو أمر مخـالف لقـانون الموازنـة                  
اض عدم تقديم   وعاب نواب وباحثون حقوقيون ومهتمون على الحكومة الفلسطينية ووزير المال سالم في           . العامة

وعزا فياض عدم    .مشروع الموازنة، علماً أن آخر موعد لتقديم هذا المشروع هو نهاية تشرين االول الماضي             
  .تقديم مشروع الموازنة الى الوضع الذي تعيشه السلطة واالراضي الفلسطينية بسبب العملية االنتخابية

  27/12/2005الحياة  
  

  حلية قرضاً فورياً شركة االتصاالت تطلب من البنوك الم
قالت مجموعة االتصاالت الفلسطينية، امس انها طلبت من البنـوك المحليـة تقـديم عـروض                  :جعفر صدقة 

 مليون دوالر، للبدء في تمويل خططها التوسـعية فـي دول عربيـة              100للحصول على قرض فوري قيمته      
حصلت عليها كمشغل للهاتف المحمول     وقالت المجموعة، انها ستستخدم القرض لتمويل الرخص التي          .وآسيوية

 .في كل من اليمن وافغانستان، وخدمات الهاتف الثابت واإلنترنت في كازاخستان واإلمارات العربية المتحـدة              
   مليون دوالر على مدى السنوات الثالث 600 و500وتحتاج المجموعة إلى تمويل خارجي يترواح بين 

  .وقع ان تضخها المجموعة لتمويل خططها التوسعية، محلياً واقليمياًالقادمة، إضافة الى استثمارات مباشرة يت
  27/12/2005األيام الفلسطينية 
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  أكثر من ضعفي مصر واألردن   دول الخليج تستورد من إسرائيل

قال مدير مركز معلومات اإلنتاج لألبحاث في تل أبيب، المخصص لتقـديم الخـدمات االستـشارية المتعلقـة                  
 تقـدر   الى الدول العربيـة   ة، وأستاذ االقتصاد في جامعة باريالن، غيل فيلر، إن قيمة البضائع            باألسواق العربي 

 مليون دوالر سنوياً، أي ما يوازي ضعفي ونصف ضعف حجم البضائع اإلسرائيلية المـصدرة إلـى                 400ب
: تتـوزع بـين   إن البضائع التي تصدرها إسرائيل إلى الدول العربية         : أضاف. 2004مصر واألردن في العام     

وأشار فيلر إلى أن ثمة لبنانيين في إسـرائيل          . تجهيزات زراعية، لقاحات حيوانية، ومعارف وقطع تكنولوجية      
يبيعون شهادات لبنانية بأختام حكومية مزورة، وأن بعض المصانع اإلسرائيلية تملك أقساماً مخصصة إلزالـة               

جات المنوي تصديرها إلى دول عربية عدوة، مؤكداً لقد         الكتابات العبرية، أو عالمة صنع في إسرائيل عن المنت        
أضاف فيلر أن هناك سفناً تبحر من حيفا إلى بيروت، وأن بوسع ميناء بيروت أن ينكـر                 . رأيت ذلك بأم عيني   

   . األمر ببساطة
من جهته، قال مدير األبحاث في مركز معلومات اإلنتاج، دورون بسكين، حول مـسألة التـصدير إلـى دول                   

وفي هذا اإلطار، يعـد اكتـشاف البـضائع ذات العالمـة            . ليج األمر الصعب هو أن ال ترتكب أية أخطاء        الخ
اإلسرائيلية في دبي والرياض خطأ في التوزيع بين صناديق البضائع المشحونة إلى هاتين الدولتين وتلك غيـر                 

  .المجردة من العالمة اإلسرائيلية والموجهة إلى دول أخرى غير عدوة
  27/12/2005ير السف

  
  إيران تتحدث عن مناورات اسرائيلية على الحدود التركية  

قالت مصادر إيرانية إن الحكومة التركية وافقت على إجراء مناورات عسكرية لقـوات               :ستار ناصر ،طهران
اهرة عن  إسرائيلية خاصة قرب الحدود اإليرانية التركية، فيما دافع وزير الخارجية التركي عبداهللا جول من الق              

إجراء المناورات العـسكرية     وأبلغت مصادر إيرانية الخليج أن دان حالوتس اقترح        .عالقات بالده مع إسرائيل   
وأفيد أن لواءي حكـاري وبولـو، وهمـا مـن األلويـة             . اإلسرائيلية في أثناء زيارته أنقرة األسبوع الماضي      

، سيشاركان في المناورات المقترحة والتـي       اإلسرائيلية الخاصة، ويقومان بمهمات حرب اإلرهاب والعصابات      
  . لم يعلن موعدها

  27/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الباز يرفض تسمية المرحلة الحالية بـالحقبة اإلسرائيلية  
فرض الجدل الدائر في الداخل العربي وخارجه حول مشروع الشرق األوسط الكبير              :طه عبدالرحمن ،  القاهرة

 مؤتمر سنوي في مركز بحوث ودراسات في القاهرة الذي انطلقـت فعالياتـه أمـس                نفسه على جدول أعمال   
حسني مبارك، وحرص الباز في كلمته على التأكيد علـى أن الحقبـة             لبافتتاح أسامة الباز المستشار السياسي      

 ظـل تمـسك   الحالية التي يعيشها العالم العربي حاليا ليست هي الحقبة اإلسرائيلية وأنها ال يمكن أن تأتي فـي          
ان دور إسرائيل في المنطقة ال يزال هامشياً وإنها ليست قادرة على تهديد              وقال   .الدول العربية برؤاها وتراثها   

  .العرب على كل المستويات، مؤكدا أنها دولة حديثة النشأة مقابل التاريخ الطويل للعالم العربي
  27/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ل زادت عدد الحواجز في الضفةإسرائي: تقرير لولفنسون 

قال تقرير أخير صدر عن مكتب جيمس ولفنسون إنه على الـرغم مـن أن                : عبد الرؤوف أرناؤوط    ،  القدس
اتفاق حرية الحركة والعبور ينص على تقليص عدد الحواجز في الضفة الغربية، فإن عددها في ازدياد، إال أنه                  
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بين الحكومة اإلسرائيلية والواليات المتحدة األميركيـة بمـشاركة         أشار إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة ما         
  .مكتب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية لوضع خطة لتقليص هذه الحواجز كما جاء في االتفاق

  27/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  أمام مفترق الطرق" فتح"حركة 
  عبد اإلله بلقزيز  

تلك التي اندلعت في صفوفها في لبنان ربيع وصيف العام          ” فتح“بد اليوم بحركة    ال تشبه األزمة الحادة التي تست     
، ”نهـر البـارد   ”و” البداوي”و” الهرمل“فالخالف الفتحاوي في    .  وقادت الى االنشقاق والحرب الداخلية     1983،

ال مرحلة  ومناطق أخرى من شمال لبنان، كان شديد الصلة بتباين الموقف السياسي بين جناحين من الحركة حي               
حيـث  : ما بعد خروج قوات الثورة من لبنان وتوزعها على المنافي، وحيال الموقف من الحل السياسي تحديدا               

ومنظمة التحرير أبدت استعدادها للتجاوب معه من خالل فتح قنوات حوار حـول     ” فتح“بدا  حينها  وكأن قيادة       
 242ز لتحصيل موافقة فلسطينية على القـرار        وزير خارجيته جورج شولت   ” مساعي”للتسوية و ” مبادرة ريغان “

واألهم من ذلك انه كان شديد الصلة بمداخالت عربية رعـت           . عبر السياسة الرسمية العربية وقمة فاس الثانية      
، وشجعتها على الـذهاب الـى حـدود         ”االنتفاضة“ورسمت لها صيغة سياسية     ” فتح“حركة االعتراض داخل    

ى أشمل الى حصاد نتائج اقتالع الثورة من لبنان واالمساك بمقاليد األمـور             االنشقاق التنظيمي، في سياق مسع    
  .فيها

ومنظمة ” فتح“تصليب موقف   : دارت رحى األزمة الفتحاوية حينئذ حول عنوانين سياسيين متقاطبين ومتنابذين         
لقـرار الـوطني    التحرير وإسقاط خيار االندفاع نحو الحلول السياسية األمريكية، ثم حماية وصون استقاللية ا            

السياسي الى قيـادة الحركـة      ” فتح“نظر المطالبون بتجذير خط     . الفلسطيني من التدخل أو المصادرة العربيين     
بحسبانها جانحة للتفريط بثوابت الحركة وميراثها الوطني؛ ونظرت القيادة اياها  وجمهورها الحركي العريض               

 اقليمية عربية شديدة الوضوح فـي أهـدافها االحتوائيـة         الى المنتفضين بوصفهم ذراعاً داخلية ضاربة لسياسة      
والوصائية؛ فكان ان ضاعت  في تضاعيف هذا التباين التحدي بين الفريقين  فرصة استيالد تسوية داخلية تنقذ                  

  .وحدة الحركة من االنقسام، وتنقذ عالقاتها الداخلية من مشهد االقتتال المدمر
لحين بخطورة خالفها اليوم، ففي الخالف الناشب اليوم داخـل فلـسطين            في ذلك ا  ” فتح“مع ذلك لم يكن خالف      

  :مالمح مختلفة تدعو الى القلق نستطيع ان نرصد منها ثالثة رئيسية
ان الخالف يدور بين مراكز قوى داخل الحركة تبلورت اتجاهاتها، وتشكلت دوائرها التنظيمية في مناخ               : أولها

. برنامج السياسي، والتسوية، والحصص في السلطة، والعالقة بالمقاومـة        من االستقطاب الداخلي الحاد حول ال     
اللجنة المركزيـة،   (وهو خالف شطر الحركة شطرين، ووقع األعم األغلب من وقائعه خارج أطرها التنظيمية              

، وكان في أساس التعطيل المستمر لعقد المؤتمر العام للحركة، وفي اساس شل مجمل النشاط               )المجلس الثوري 
واالخطر من ذلك انه انتقل من مجرد خالف سياسـي          . تنظيمي فيها طيلة السنوات العشر االخيرة على االقل       ال

حول مواقف وسياسات الى تعبئة وتجييش وتحشيد وحروب كالمية خرجت عن نطاق تقاليد السجال، لتـستعير                
ولم تلبث أحيانـاً    . بين الفتحاويين مفردات التحريض والعنف اللفظي، ولتمزق البقية الباقية من الروابط النفسية           

  .2004ان وصلت الى حدود التمرد المسلح على قيادة الحركة على نحو ما حصل في غزة في صيف العام 
الضيق الى الحيز السياسي    ) الفتحاوي(ان الصراع الفتحاوي الراهن ينذر باالنتقال من الحيز التنظيمي          : وثانيها

وتداعيات على مجمل نسيج الحركة الوطنية الفلـسطينية ومجمـل الوحـدة            واالجتماعي العام، فيستجر نتائج     
من قـوة ذات اعتبـار علـى صـعيد التمثيـل            ” فتح“الوطنية واألمن االجتماعي، بالنظر الى ما تمثله حركة         

االجتماعي، وعلى صعيد الحياة السياسية، ناهيك بما في حوزة أطرافها المتصارعة من أدوات قوة أمنية وقتالية                
ويخشى ان تنفلت أوضاعها الداخلية فتستعصي على االمساك والضبط لتنفجر          . حسبانها حزب السلطة الرئيسي   ب



 

 13

: في موجات من االصطراع العنيف لن ينحصر نطاقه  ان اندلع  ضـمن حـدود الحـانقين علـى بعـضهم                     
ن نوع هذه التي يجري     وأحسب ان األوضاع الفلسطينية اليوم ال تتحمل اية مغامرات م         . المتراشقين باالتهامات 

  .التعبير عنها في انزال المسلحين الى الميدان لخوض المعركة السياسية بدل السياسيين
ان الصراع الفتحاوي الجاري ليس محكوماً  بالضرورة  بحسابات حركية صرف، وال مرتبطـاً علـى                 : ثالثها

تأثيرات حاسـمة لعوامـل خارجيـة،       فتحاوية مستقلة، بل غالباً ما كان مفتوحاً على         ” أجندات”نحو حصري ب  
ومكمـن  . ومتقاطعاً مع الكثير من مطالبها حتى دون ان يقدم نفسه، بالضرورة، أداة مـن أدواتهـا الوظيفيـة                 

التي كانت عنواناً مستمراً للمعركة السياسية من أجل استقاللية القرار          ” فتح”ف: الخطورة في المسألة هنا بالذات    
م لحظة مختلفة تماماً من محنة استقاللية القرار أمام أشكال جديدة من التدخل غير              الوطني، تجد نفسها اليوم اما    

العربي فيه محموال على قوى من داخلها، واألشكال تلك تبدو سافرة غير مبهمة أو مدفوعة الى التستر علـى                   
اختيـار قيـادة    فهي أطلت بوجهها القبيح منذ حصار ياسر عرفات في مقره، ودعوتها الفلسطينيين الى              . النفس

في القضايا التي تمسك فيها عرفات بالثوابت الوطنيـة؛         ) أي للتنازل لها  (” اسرائيل“مع  ” التفاهم”جديدة قابلة ل  
  .وبات الجميع يعرف حواملها الفلسطينية الداخلية ورموزها وألسنتها

اجهة قـرار اقليمـي      ان تجد نفسها في مو     1983في معاركها الداخلية المؤسفة، صيف العام ،      ” فتح“كان على   
ومصادرتها من قيـادة ياسـر      ” االسرائيلي“عربي بإمساك الورقة الفلسطينية في الصراع العربي والفلسطيني           

أمـا اليـوم،    . عرفات للحركة والمنظمة والثورة؛ وقد أصابت حظاً من النجاح في حفظ قرارها من المصادرة             
يد الصلة  هذه المـرة  باسـتراتيجية الهجـوم المعـاكس             فعليها ان تواجه نوعاً مختلفاً من اختراق قرارها شد        

ويخشى انها  أمام هذا الهجوم الذي ال يقبل أقل مـن            . على الداخل الوطني الفلسطيني   ” اإلسرائيلي“األمريكي    
تمزيق ذلك الداخل وإغراقه في تناقضاته واستيالد أسباب الحرب األهلية فيه  قد ال تستطيع جبهه أو اسـتالل                   

  .ها الوطني من عجينهشعرة قرار
  27/12/2005الخليج اإلماراتية 

 
  السلطة منحت غزة لحماس والجهاد

 عاموس جلبوع
علي إثر اطالق صواريخ القسام من قطاع غزة، كان يمكن أن نتوقع أن تقدم الخلية األمنية عند عمير بيرتس 

خمد . لكن تمخض الجبل فولد فأرا. نصائح مفيدة لقيادتنا األمنية، وفق النظرية الجديدة لسياسة العقوبة الشديدة
في (شارون أنه األب الوالد لحماس ولحزب اهللا صوت الزعيم؛ اتهم عامي أيلون، الشخصية األمنية المركزية، 

؛ وعبر بن اليعيزر عن معارضة فكرة وقف تزويد غزة )الحقيقة هذا نوع جديد من معاداة السامية االسرائيلية
أوليس في هذا مس بالسكان (بالكهرباء، بسبب المس بالسكان المدنيين، لكنه أوصي بفرض طوق علي القطاع 

فلنائي، من جهته، فنصح بإدخال قوات برية الي القطاع، وهو عمل تعارضه قيادة الجيش ؛ أما متان )المدنيين؟
في هذه االثناء لم نسمع بعد اتهاما بأن اطالق صواريخ القسام ليس سوي حيلة . االسرائيلي في هذه المرحلة

 .اعالمية من رئيس الحكومة، ولكن من يعرف، ربما سيأتي هذا ايضا
في الجانب الفلسطيني، مطلقو صواريخ . ور رئيس في قضية اطالق صواريخ القساملالنتخابات القريبة د

وهذه المنظمات موجودة خارج اللعبة السياسية . القسام من منظمات ارهابية علي رأسها الجهاد االسالمي
م رسالة من ناحيتهم، اطالق صواريخ القسا. الفلسطينية، وال تشارك بنصيب في االنتخابات التي ستُجري هناك

نحن نطلق النار علي اليهود، أي أننا موجودون، حتي اذا لم نكن ننافس في : عالمة حياة للجمهور الفلسطيني
أما حماس، من جهتها، فليست تطلق النار اآلن بسبب خوفها من رد اسرائيلي شديد يفضي الي . االنتخابات

الثة، هي منظمة فتح المنشقة والسلطة الفلسطينية ألبي الضلع الث. تأجيل االنتخابات، التي تأمل فيها انجازا كبيرا
مازن تثيران انطباعا بأنهما معنيتان خاصة برد اسرائيلي شديد، يشتمل علي دخول بري، من اجل تأجيل 
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ولكن في جهتنا كل اجراء واسع شديد للجيش االسرائيلي عشية االنتخابات، سيحظي بعناوين مدوية . االنتخابات
 .اذا كان قتلي فقط، ال قدر اهللا، فان هذه الصورة قد تتغير. ، ليس وجبة شهية لمعدة شارون"نعود الي غزة"

من المعقول أن نفترض أنه غير . وفي ضمن كل هذا، من المثير أن نفحص عن تصرف الجمهور الفلسطيني
كنه ال إنه غير راٍض، ل. راٍض عن اطالق صواريخ القسام وكسر حواجز الصوت كرد للجيش االسرائيلي

لم نر مظاهرات عامة بجوار مساجد الجهاد االسالمي؛ ولم نجد منشورات تعارض شيوخ الجهاد؛ : يفعل شيئا
المسيرات الوحيدة التي تُجري هي وقت . ولم نسمع عن مسيرات ضخمة، تندد باالرهاب وتدعو الي الكف عنه

انه جمهور . سرائيل واستمرار القتل والعذاباتالجنائز، حينما تكون الموسيقي الخلفية هي نداءات االنتقام من ا
منحت السلطة . خائف، منشق، بال مبادرة، جمهور يحيا في جو كل وغد ملك، بال سلطة، وبال أي شيء

. كل الذرائع عن االحتالل أو حدود مغلقة قد انقضت. الفلسطينية فرصة ذهبية لفعل شيء ما في قطاع غزة
ماذا يوجد . زدادت الفوضي، فبعض يقتل ويختطف الثاني، واالرهاب يستمرعلي العكس، ا. لكن لم يفعل شيء

في المجتمع الفلسطيني، يجعله دائما يطلق النار علي قدمه، وال يجرؤ أن ينظر لنفسه في المرآة وأن يري؟ ال 
أن الجمهور أوال، إن من يبِن علي . أملك جوابا جيدا، ولكن يبدو أنه تمكن االشارة الي عدة معان تنبع من ذلك

الفلسطيني سيجلب وقف االرهاب، أو أن منفذي العمليات سيأخذون في الحسبان السكان الفلسطينيين يعيش في 
وثانيا، إن من يعتقد أن هذا . اسرائيل تهتم بالسكان الفلسطينيين أكثر من اهتمام قيادتهم ومنظماتهم. الغيوم

صنع تسوية دائمة، كما يعتقد اعضاء الخلية ويوسي بيلين، الجمهور وهذه القيادة يمكن أن نتقدم معهما اآلن ل
لن يبعد اليوم، الذي ستنقطع فيه المساعدة الدولية لقطاع غزة وللسلطة الفلسطينية . يعيش في عالم وهم حلو

 .أصبح اصدقاء هذا المجتمع الفلسطيني من االوروبيين يضيقون به ذرعا ايضا. ببساطة
 26/12/2005ـ ) معاريف (

  27/12/2005قدس العربي ال 
 

  سيناريو انهيار السلطة 
  عريب الرنتاوي 

، ''إسرائيل ال تستبعد انهيار السلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس، وهي مستعدة لمواجهة سيناريو االنهيار             ''
يناريو ما لم تقله هذه المصادر، أن إسرائيل لم تدخر جهدا لجعل هذا الس            . هذا ما تقوله مصادر حكومة شارون     

بل انها ربما تكون صاحبة المصلحة األولى في هذا االنهيار الذي يمكن استخدامه ذريعة               ...الكئيب أمرا ممكنا  
اإلسرائيلية والحلول المفروضة من جانب واحد، ألم تقل إسرائيل ذاتها، وعلى لسان خبرائها             '' األحادية''لتبرير  

لوبا وال مرغوبا به إال بالقدر الذي يتوافق فيه مع إمالءات الحل            لم يعد مط  '' الشريك الفلسطيني ''وسياسييها، ان   
ربما يتحول ذات يوم، إن ظل الحال       '' انهيار السلطة ''وما لم تقله المصادر أيضا، أن       . النهائي بحدوده وخرائطه  

ع مـن  على حاله، مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، بل وربما تعمد أطراف من داخل السلطة ذاتها، وبداف         
هذه المصلحة العليا، إلى الدفع باتجاه حل السلطة الوطنية والعودة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى مربعـه                

من على مختلـف منـابر      '' قيادة أبو مازن  ''إسرائيل تشكو ضعف    . دولة محتلة وشعب خاضع لالحتالل    : األول
أما نصف الحقيقة الثاني فيقول ان إسرائيل التي        اإلعالم وساحات الديبلوماسية، وهي بذلك تقدم نصف الحقيقة،         

حاجزا واحدا من موقعه، ولم تطلق سراح أسرى        '' تزحزح''لم تحترم جملة واحدة من تفاهمات شرم الشيخ، لم          
ومعتقلين خارج إطار الدفعة األولى من المنتهية أحكامهم، إسرائيل التي قاومت كل محاوالت ربط انسحابها من                

  .يق، أو جعله انسحابا منسقا مع الجانب الفلسطينيغزة بخريطة الطر
إسرائيل التي لم توقف للحظة حرب االغتياالت والتصفيات واالجتياحات، إسرائيل هـذه كانـت تريـد قيـادة                  
فلسطينية ضعيفة، فاقدة لصدقيتها أمام شعبها والمجتمع الدولي، لتستمر في الحملة ذاتها التي بدأتها ضد الراحل                

وإن بذريعة العجز عن مواجهة اإلرهاب في حالة أبو مازن، بدال عن التواطؤ مـع اإلرهـاب                 ياسر عرفات،   
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ال قيادة فلسطينية موثوقة، ال شريك فلـسطينيا فـي          : وتدعيمه في حالة أبو عمار، والنتيجة في الحالتين سواء        
في حالة انهيار واقعـي،     نعم، السلطة   . عملية السالم، ال بديل عن األحادية والحلول المفروضة من جانب واحد          

، لكن المآالت التي انتهـت إليهـا        ''فصيل من الحجم المتوسط   ''ونفوذها على األرض الفلسطينية ال يتعدى نفوذ        
السلطة، لم تكن بعيدة عن دائرة االستهداف والتخطيط اإلسرائيليين، وإن كنا ال نقترح تحميل إسرائيل وحـدها                 

مل أخرى لعبت أدوارا متباينة في وزنها وثقلها، أسهمت متضافرة فـي            المسؤولية عن هذا االنهيار، فثمة عوا     
إيصال السلطة إلى ما وصلت إليه، منها عوامل النخر والتعرية والتجريف الداخلية الناجمة عن الفساد واإلفساد                

في فتح وعليهـا، ومنهـا صـعود حمـاس والحركـة            '' األبوات''والترهل واالصطراعات الفتحاوية وحروب     
المجتمع الدولي عن دعم سلطة أبو مازن باألفعال، واكتفـاؤه          '' تخلي''مية الفلسطينية بعامة، ومنها أيضا      اإلسال

  . بالمبالغة في إظهار الحفاوة والترحيب اللفظي المفرغ من أية مضامين مادية وعملية
لطتهم فـي اآلن ذاتـه،      والنتيجة أن الفلسطينيين يجدون أنفسهم اليوم أمام احتالل مقنع، يمارس عليهم وعلى س            

وعندما تلوح في األفق بوادر جالءات وانسحابات، يستيقظ الوعي الفلسطيني الجمعي على ما يحدق بمـستقبله                
من أخطار الضم والتبديد والمصادرة لألرض والحقوق على حد سواء، وقد ال تكون بعيدة، تلك اللحظة التـي                  

ص من االحتالل قد يملي في سياقه التخلص من سـلطة ال            يستيقظ فيها وعي الفلسطينيين على حقيقة أن الخال       
  .حول لها وال قوة، سلطة لم يعد لها من وظيفة سوى إشاعة وهم الدولة والكيان واالستقالل

  27/12/2005الدستور  
 

  هل تلجأ السلطة الفلسطينية إللغاء االنتخابات البرلمانية؟
  أحمد عمرابي

إال أنه حرص على ان يشفع ذلك برسالة        ‚ لم يفسر االنسحاب االنتخابي     ابو عالء قريع   رغم ان رئيس الوزراء   
حتـى   ‚الى الرئيس الفلسطيني أبو مازن أعرب فيها عن رغبته في تأجيل االنتخابات دون ان يعلل هذه الرغبة                

اي بعـد    ينـاير    25اآلن لم يعلن الرئيس الفلسطيني اي توجه لديه لتأجيل االنتخابات البرلمانية المقرر لها يوم               
  ‚بل حرص على التأكيد من حين آلخر بأن العملية االنتخابية سوف تجرى في موعدها المقرر‚ نحو شهر

لكن مع ذلك هناك مؤشرات في االتجاه المعاكس من بينها مطالبة قريع بالتأجيل التي اقترنت بقراره الشخصي                 
الوزراء االنسحاب والعودة الى منصبه بعد      هل قرر رئيس    : باالنسحاب من العملية االنتخابية مما يفرز تساؤال      

  ان تأكد انه لن تكون هناك انتخابات؟
وقد ربط الوزير هـذا  ‚ قبل بضعة ايام هددت السلطة الفلسطينية على لسان الوزير نبيل شعث بإلغاء االنتخابات            

ينيين فـي القـدس     التهديد بما ورد في سياق تسريبات اعالمية اسرائيلية مفادها ان اسرائيل لن تسمح للفلـسط              
  ‚الشرقية بالمشاركة في التصويت

 -بعد فوز حماس االكتساحي في االنتخابات البلدية ليس مستبعدا ان يكون اركان منظمة التحرير الفلـسطينية                 
وعلى هذا االفتراض المرجح ينبثق      ‚ قد جنحوا الى الغاء االنتخابات البرلمانية      -االسم اآلخر للسلطة الفلسطينية     

ف يمكن اخراج قرار االلغاء دون ان تقع قيادة السلطة في حرج ودون ان تبـدو وكأنهـا تستقـصد                    كي: سؤال
  حماس؟

فقـد تلقفـه    ‚ هنا نأتي مرة اخرى الى التسريب االسرائيلي بمنع الفلسطينيين في القدس الشرقية من االقتـراع              
اء االنتخابات في القدس فعندها لن      اذا اصر االسرائيليون على عدم السماح لنا بإجر        ‚الوزير شعث بلهفة فورية   

فالوزير شعث ال يتحـدث عـن       ‚ وعلى االطالق هذه تستحق وقفة خاصة      ‚تكون هناك انتخابات على االطالق    
ويبدو ان الوزير انتقى كلماته بدقة وكأن المعنى المقصود هـو ان اجـراء انتخابـات                ‚ تأجيل وانما عن الغاء   

وبالطبع فان مسألة تحرير القدس في تصور قيـادة         ‚ الى تحرير القدس  برلمانية فلسطينية سيصبح اآلن مرتهنا      
 -ولن يدخل شـارون     ‚ السلطة الفلسطينية ليست واردة على االطالق اال في اطار عملية تفاوضية مع اسرائيل            
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 وبالطبع ‚ عملية تفاوضية اال بعد استكماله مشروع تهويد القدس بشقيها         -كما يعلن دائما وعلى رؤوس األشهاد       
تبقى منظمة التحرير الفلسطينية في هذه االثناء والى ان يكتمل تنفيذ المشروع الشاروني على االرض الممثـل                 

  !الذي ال يحتاج الى عرض نفسه على اختبار انتخابي‚‚ الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني
 27/12/2005الوطن القطرية 

 
 امام خريطة سياسية جديدة

 نواف الزرو
خلي يواجه الفلسطينيون تحدي االقدام علي االنتخابات التشريعية في ضوء االزمة الفتحاويـة             علي الصعيد الدا  

وكذلك في ضوء التدخالت الخارجية التي اصبحت ثالثية وهي االمريكية ـ االسرائيلية واالوروبية مـؤخرا،   
 .تراك في االنتخاباتنزع سالح حماس والفصائل الفلسطينية االخري اذا ما ارادت االش: وكلها باتجاه واحد

االولويات االسرائيلية اوال في هذا السياق تركز علي تفكيك المجتمـع الـسياسي الفلـسطيني الـداخلي عبـر                   
االجتياحات والضغوطات المتواصلة علي السلطة ومطالبتها بـ محاربة حماس والفصائل ونزع سالحها بغيـة              

 .راق الفلسطينيين فيه الي ما ال نهايةايصال االوضاع الفلسطينية الي االشتباك الداخلي واغ
اما االجندة السياسية االمريكية علي هذا الصعيد فهي عمليا االجندة االسرائيلية ذاتها وقد انعكـست قبـل ايـام                 
بقرار مجلس النواب االمريكي بشأن مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية القادمة، وقد طالب القرار كمـا                

ية بمنع حركة حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعية القادمة ونزع سالحها تحت             اعلن السلطة الفلسطين  
 .طائلة التهديد بوقف المساعدات المالية

ولم يتأخر االتحاد االوروبي عن القرار االمريكي اذ تجاوب معه خافيير سوالنا مسؤول السياسة الخارجيـة                ...
ن االتحاد االوروبي يمكن ان يوقف مساعداته الماليـة للـسلطة           ا: واالمنية االوروبية من قلب غزة حيث اعلن      

 .الفلسطينية اذا فازت حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة واذا لم تتخل عن العنف
ليغدو المشهد السياسي الفلسطيني عمليا امام ازمات وتحديات داخليـة معقـدة وانعطافيـة، وامـام تـدخالت                  

 خارجية ثالثية امريكية ـ اسرائيلية ـ اوروبية موحدة منسقة متزايدة موجهة ليس فقط   وضغوطات وتهديدات
 .للسلطة الفلسطينية وانما للشعب الفلسطيني كله

فهذه التدخالت الكبيرة الفاعلة هي تدخالت في صميم النسيج االجتمـاعي الـسياسي الفلـسطيني اوال، وهـي                  
 .تخابية الفلسطينية ثانياتدخالت في صميم العملية الديمقراطية االن

واالهم واالخطر من كل ذلك انها تدخالت امريكية اوروبية شكال ولكنهـا اسـرائيلية المـضامين واالهـداف                  
 .والمصالح مضمونا

لقد تعودنا علي ان الثنائي الواليات المتحدة ـ اسرائيل هو الذي يتدخل ويشترط ويهدد ويبتز ويحمـل العـصا    
 في وجه الفلسطينيين والعرب، بينما تميز االتحاد االوروبي في مراحل سابقة مـثال              الغليظة علي مدار الساعة   

ببيان البندقية الذي التزم به سنوات طويلة وهو لصالح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولـصالح اقامـة                  
 .دولة فلسطينية مستقلة وضد االحتالل وقوانينه واستيطانه وضمه للقدس واالراضي

واننا ثانيا امام انحياز ومكاييل اوروبية ظالمة ... ... ا اوال امام تحول اوروبي مؤمرك ـ مشورن  الواضح انن
 ...تأتي لصالح اسرائيل 

ما يضع الكرة هنا في السلة الفلسطينية العربية ويضع العرب امام ضرورة اعادة صياغة اجنداتهم واولويـاتهم                 
 .ان هم رغبوا

  27/12/2005القدس العربي 
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  عن إشكاليات المسيرة الفتحاوية: ت حركة وطنيةمآال
  ماجد كيالي      

تبدو قيادة فتح، المتمثلة باللجنة المركزية، في مواجهة واقع يحول دون تمكنها من الـسيطرة علـى الحركـة                   
وال شك في أن ثمة سذاجة في إحالـة فقـدان           . وضبط أوضاعها، السياسية والميدانية، كما في المراحل السابقة       

فالمعلوم أن  . لسيطرة إلى مجرد غياب الرئيس ياسر عرفات، الذي رتب هذه الحركة وأدارها بطريقته الخاصة             ا
فقدان السيطرة وشيوع الفوضى، في فتح والساحة الفلسطينية، سادا في عهد الرئيس الراحل، وهو أيضا كـان                 

  .ظمة والسلطة وإضعافهامحور كل شيء حول ذاته، ما ساهم في تغييب هيئات القيادة في فتح والمن
أوال، بروز مراكز قـوى     : إضافة إلى ما تقدم يمكن إحالة تضاؤل نفوذ لجنة فتح المركزية إلى محددات أهمها             

في الحركة، باتت تتمتع بقوة مضافة تنبع أهميتها من المداخالت الدولية واإلقليمية، في الشأن الفلسطيني، مـا                 
وثانيا، اختالف الشرط السياسي، ففي السابق، في       . لسلطوية للجنة المركزية  ساهم في تراجع المكانة القيادية أو ا      

مرحلة الخارج، تركزت بنية فتح على األجهزة ونظام التفريغ، وعلى الوجود الميليشياوي، مـا جعـل قيـادة                  
نا الحركة تتمتع بمركز سلطوي مطلق، سياسي وإداري ومالي، وهذا الشرط لم يعد موجودا في الداخل، فثمة ه                

وثالثا، . له حياته السياسية ومتطلباته الطبيعية وتحدياته الخاصة      ) في الضفة والقطاع  (مجتمع من أربعة ماليين     
مثلت عملية االنتخابات تطورا نوعيا في النظام الفلسطيني، من التعيين إلى التمثيل، ما ساهم في توليـد طبقـة                   

وع من االستقاللية إزاء القيادة الـسائدة، وبرؤيـة نقديـة           تتمتع بن ) في فتح والساحة الفلسطينية   (سياسية جديدة   
وروح طموحة، ما جعلها تنافس القيادة على مواقعها وعلى دورها؛ ال سيما أنها تعتبر نفسها الوريثة الطبيعيـة                  
لها، كونها حملت عبء االنتفاضة األولى والثانية؛ وهو ما جرى التعبير عنه في ترشـح مـروان البرغـوثي                   

ئاسة، في منافسة مع محمود عباس أحد القادة التاريخيين لـفتح ومرشح اللجنة المركزية، وهو مـا                لمنصب الر 
  .جرى التعبير عنه في تشكيل قائمة فتحاوية موازية للقائمة التي شكلتها اللجنة المركزية
اسية الطبيعية، فإن أزمة    وإضافة إلى أزمة القيادة، المتمثلة بغياب المؤسسة وتقاليد القيادة الجماعية والحياة السي           

  .فتح تتركز أيضا في المجالين السياسي والتنظيمي
على الصعيد السياسي ظلت فتح تراوح عند الشعارات، على رغم التطور في الفكر السياسي الفلسطيني، ولذلك                

قـضية  ثقافيا يعبر عن رؤيتها لديناميات الصراع ضد المشروع الصهيوني ومـستقبل            / لم تنتج خطابا سياسيا     
فلسطين وشعبها وفهمها للمرحلية ولمفهوم الدولة الديمقراطية وإشـكالية عمليـة التـسوية وأشـكال النـضال              
وإشكاالتها، فهذه المسائل خضعت لتجاذبات واجتهادات متباينة انعكست سلبا على وحـدة الحركـة وسـالمة                

  .توجهاتها السياسية
ـ          ة والبراغماتيـة والتجريبيـة، بالنـسبة الـى الـسياسة           بمعنى أخر فإن حركة فتح التي تتسم عموما بالعفوي

االستراتيجية، مع المرونة وربما البراعة في إدارة السياسة التكتيكية، لم تستطع تمثـل التطـورات الـسياسية                 
الدولية واإلقليمية في تفكيرها السياسي أو تمثل التحوالت االستراتيجية المرتبطة باالنتقال إلى مرحلة التـسوية               

علقة بإقامة دولتين لشعبين، وهي أمور تجلت في وضوح في التخـبط الـسياسي والميـداني فـي إدارة                   والمت
االنتفاضة، وفي اإلخفاق في معادلة المزاوجة بين المفاوضة واالنتفاضة، ما أدى إلى تدهور وضع فتح ومعهـا    

  .الوضع الفلسطيني في مختلف المجاالت
السبعينات لم يحدث نتيجة تطور في الثقافة السياسية لـفتح كحركة،          ومعلوم أن التحول نحو التسوية في مطلع        

ولم يشرع لألمر في مؤتمراتها، وإنما اتخذ هكذا قرار، على هذه الدرجة من األهميـة، فـي إطـار اللجنـة                     
وبـديهي أن كـل العمليـات الـسياسية، مـن           ). 1993(المركزية فقط، وكذلك األمر لدى توقيع اتفاق أوسلو         

لى االنتفاضة، لم تدرس في األطر القيادية ولم تكن وليدة ثقافة سياسية ولم تـأت نتيجـة إعـدادات            المفاوضة إ 
ومعنى ذلك أن فتح هي نوع من الحركات السياسية المغرقة في مركزيتها، بالنـسبة الـى القـرارات                  . ميدانية

أو مراوغتها بالديموقراطية، اللتـين     االستراتيجية السياسية واإلدارية والمالية، وال يعفيها من ذلك ال مركزيتها           
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وفي هذا المجال تبدو    . هما أقرب إلى االنفالش والفوضى في القضايا التكتيكية والمحلية واالجتهادات السياسية          
فتح وكأنها حركة للقيادة، أو للزعيم، أكثر من كونها حركة لها قيادة، بدليل أنها كانت تميل حيث تميل القيـادة،          

 يميل زعيمها الراحل ياسر عرفات، فإذا مال نحو الكفاح المسلح تذهب معه، وإذا مال نحو                أو بشكل أدق حيث   
التسوية تميل معه، وإذا غادر المفاوضات إلى االنتفاضة تغادر معه، وهذا ما يفسر اتجـاه كتائـب األقـصى                   

ا السياسية ال تتوافق، كمـا      االستشهادية على رغم أن دالالته    / بتبني نمط العمليات التفجيرية     ) المنبثقة من فتح  (
  .يفترض، مع التوجه السياسي للحركة

أما على الصعيد التنظيمي فإن قيادة فتح لم تستطع أيضا إنضاج ثقافة التعددية والتنوع وترسيخها فـي شـكل                   
واضح وسليم لدى قيادات الحركة وكادراتها وأعضائها، ولدى التيارات المنضوية فيها، لغياب األطر وتـسيبها               

هكذا لم يجر تكريس طابع فتح كحركة       . ضعف الروح المؤسسية وضعف عالقات التفاعل والتواصل الداخلية       ول
جبهوية، في الثقافة السياسية والتنظيمية الداخلية، بتكريس العالقات الديموقراطية، وبخلق نوع مـن الحـراك               

إذ غابت الحدود بين األطر، وتالشـت       الداخلي، بل إن فتح ذاتها باتت أشبه بتنظيم مترهل غير واضح المعالم،             
  .معايير العضوية، وباتت الحركة أقرب إلى التجمع الهالمي منها إلى تنظيم سياسي

بعد العودة إلى الداخل وقيام السلطة الفلسطينية باتت فتح أيضاً في مواجهة معضالت التنـاقض بـين طابعهـا                
 حركة على هذا القدر من االنفـالش يـصعب عليهـا         كحركة تحرر وتحولها حزباً للسلطة، ال سيما أنه بدا أن         

عالقـات  (وفي المحصلة تماهت فتح مـع الـسلطة وأصـيبت بتـشوهاتها             . المواءمة بين هذين االستحقاقين   
، وهي التشوهات التي أصابت قبلها حركات التحرر الـوطني واألحـزاب            )البيروقراطية والفساد والمحسوبية  
وال شك في أن هذا الوضع تفاقم بعدما باتت الحركة في مواجهة تحديات             . لثالسياسية المعارضة في العالم الثا    

وما زاد مـن خطـورة      . االستحقاقات االنتخابية والمنافسة على القيادة والسلطة، ال سيما من قبل حركة حماس           
مأزق فتح أنها باتت في وضع ال تحسد عليه، خصوصا أنها أخفقت في جلب التسوية، ولم تـنجح فـي إدارة                     

على ذلك فثمة تحديات وتعقيدات كبيرة تواجه قيادة        . السلطة، وفقدت السيطرة السياسية والميدانية في االنتفاضة      
فإمـا  : الحركة في هذه المرحلة، وال نبالغ إذا قلنا أن فتح كحركة سياسية تقف اليوم أمام مسارين متعاكـسين                 

التنظيمي، أو اعتماد الطرق السابقة في القيـادة        النضوج والنهوض على قاعدة من التجديد والتطوير السياسي و        
  .واإلدارة ما يؤدي بها نحو المزيد من الترهل والتفسخ

وال شك في أن الطريق األول يتطلب من قيادة فتح حسم أمرها في اتجاه إعادة هيكلة الحركة، وتحويلهـا مـن                   
 وتخضع آلليات المشاركة والتطـور      مجرد حال شعبوية إلى حركة سياسية منظمة، تتمتع بحياة داخلية مستقرة          

وعلى الصعيد السياسي فإن هذا األمر يتطلب االنتقال من العفوية في السياسة إلى إنتـاج رؤيـة        . الديموقراطي
استراتيجية تهضم أو تستوعب مختلف التطورات الحاصلة في الفكر السياسي الفلسطيني؛ والذي ساهمت فـتح               

  .األولىبقسط وافر فيه، في سنين انطالقتها 
وال شك في أن مقاربة قيادة الحركة لهذا الطريق من شأنها تسهيل عملية التحول والتطور، أما مقاومة القيـادة                   

  .له فربما أدت إلى زيادة فقدانها السيطرة، وإلى إضعاف قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة
راء مراجعة نقدية لمسيرة الحركة، والتجربـة  في كل األحوال فإن قيادة فتح وكوادرها معنيون بالمبادرة إلى إج      

والتنظيمية والميدانية، لإلجابة عن األسـئلة االسـتراتيجية        ) الفكرية(السياسية  : الفلسطينية عموما، في جوانبها   
الـصراع مـع    والملحة التي تطرحها المتغيرات والتطورات الحاصلة في الحركة وفي الـساحة الفلـسطينية              

  .إسرائيل
  27/12/2005الحياة 
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   بوشةاألميركيون سيوقفون انحراف إدار
  مادلين اولبرايت      

أمـا  . بدأ الشرخ في الواليات المتحدة حول المسائل االجتماعية يشكك أكثر بكفاية إدارة الرئيس جورج بـوش               
إذ عرض الحرب التي تكهن بعضهم بأنها ستكون بمنتهى السهولة فهي تُفسح المجال أمام مقارنتها بحرب فيتنام               

ولعل . الرئيس جورج دبليو بوش  خطة النصر التي تبدو حيلة عالقات عامة أكثر من كونها استراتيجية جدية                
في إمكان الواليات المتحدة وحلفائها أن يأملوا بأن تكون الهدية الوحيدة التي سيجدونها تحت شجرة الميالد هذا                 

  . وتوحيدها بدل التعرض لهزيمة أخرى على طريق النجاحالسنة حكومة عراقية منتخبة، قادرة على قيادة البالد
، يطرح تيمـوثي    )2004 -دار راندوم للنشر    (أميركا وأوروبا ومستقبل الغرب المفاجئ      : في كتاب العالم الحر   

بعبارة أخرى، هل هنالـك     . من يعني الغربيون عندما يستخدمون الضمير نحن؟      : غارتون آش السؤال المناسب   
عون الكالم بصدق باسم الغرب بوصفه كينونة اجتماعية واحدة؟ يؤسفني القول ان الجواب هو              اليوم قادة يستطي  

  .بالطبع ال
.  في المئة من األميركيين الثقة لبوش للتحدث باسمهم في مسائل القـيم         50لربما يمنح بعض األوروبيين نسبياً و     

ار حوله، لـيس هنـاك قائـد أوروبـي          وباالضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يزداد الحص         
حتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يعكس أحيانـاً رأي          . معروف هو موضع إعجاب في الواليات المتحدة      

  .الذي استثمر فيه رصيده ومقامه) األوروبي(أوروبا، أثبت عدم قدرته على حصد دعم شعبه للدستور 
لسجناء العرب، تُضاف الى مهمـات أوروبـا الـشاقة،          وفي كل مرة تكتشف سجون أميركية سرية أو تعذيب ل         

صعوبة أكبر تتمثل في كيفية اندماج العدد المتزايد من السكان المسلمين في المجتمع، ويبـدو أن ال مـصلحة                   
وتُعتـبر أحداث سجن أبو غريب ومعتقل غوانتانـامو بمثابـة هديـة            . لبعضهم في االنضمام إلى جماعة نحن     

أما قادة أوروبا البارزون والمسلمون المعتـدلون       .  أن اإلسالم يتعرض لهجوم غربي     للمتطرفين الذين يزعمون  
فيصرون على أن في باالمكان أن يكون المسلمون الصالحون أيضاً أوروبيين صالحين فـي آن، وهـذه حـال     

بـأن  ولكن، على المستوى الشعبي تبرز حركة مناهضة لهجرة المسلمين ويروج اعتقاد خاطئ             . الماليين منهم 
  .ترشح تركيا لالنضمام الى االتحاد األوروبي ليس فرصة بل تهديد

وأستطيع أن أشهد بأن الحفاظ على قوة العالقة عبر األطلسي وتوسيعها كانا محور السياسة الخارجية للواليات                
متحـدة  حتى عند نشوب الخالفات، حول البوسنة على سبيل المثال، كانت الواليات ال           . المتحدة خالل التسعينات  

واتسمت تلك السياسة بوصمتها األميركية المميزة      . تـــعمل مــــن خالل منظمات حلف األطلسي لحلها      
وأبدت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس أخيراً الرغبة في العـودة إلـى اتجـاه               . أكثر من أي وقت   

غير أن نـوع القيـادة      .  في هذا السياق   شراكة التعاون، وكذلك أتى جواب وزراء الخارجية االوروبيين مطابقاً        
المطلوبة يذهب أبعد من بذل الجهود لـ لعب دور المهذبين في االجتماعات والتستر على الخالفات، ألهـداف                 

  .فالمطلوب هو بعض التغيير الحقيقي في السياسة والموقف. تتعلق بالرأي العام
ائد أي عمل استخباراتي اكتسبتها من خالل موقفهـا  تُعد فو: في البداية، يجب أن تقر إدارة بوش بما هو واضح         

الملتبس في السنوات األربع الماضية في شأن التعذيب والمحاكم، ضئيلة مقارنـة بخـسارة أميركـا الثوابـت                  
. ففي مجال معاملة السجناء، على الواليات المتحدة أن تطبق المعايير التي طالما طالبت اآلخرين بها              . األخالقية

ارة أن تبدأ التصرف بمسؤولية بدل اعتماد الفظاظة والتجاهل في ما يختص بمـسائل التغيـرات                كما على اإلد  
  .المناخية والمحكمة الجنائية الدولية

أما األوروبيون، فعليهم بذل مزيد من الجهد لمحاربة تشويه صورة أميركا، ليس من قبل المسلمين المتطـرفين                 
ارولد بينتر الذي يتحدث كتابه الجديد نوبل بلهجـة حـادة ضـد             فحسب بل أيضاً من أمثال الكاتب المسرحي ه       

الجرائم األميركية المنظمة والمتواصلة والوحشية، ويعكس نظرة رائجة بين المثقفين، ينبغي عدم التهرب مـن               
  .اإلجابة عنها
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مرضية فـي   وإذا كنا جديين في مسألة الشراكة، على أوروبا أن تسلم بالكالم والفعل بحصتها في تحقيق نتيجة                 
صحيح أنها حرب لم تبدأها أوروبا، ولكن في الماضي أيضاً لم تكن الواليات المتحدة من بدأ الحـرب                  . العراق

  .العالمية الثانية، وهي وافقت على حصتها من نتائج الحرب
 سنة مضت تعرضت للخيانة ليس من اإلرهـابيين         15ومن الضروري أن تعي أوروبا وأميركا معاً أن أحالم          

  . بل كذلك من الحكومات التي تجاهلت مبادئ أسقطت جدار برلين وتنكرت لهافحسب
وفيما يتحدث بوش عن طريق الحرية، تباطأ الزخم الديموقراطي في روسيا وأميركا الالتينيـة ووسـط آسـيا                  

وما يحدث هو أن نظرة الصين للمكاسب االقتـصادية غيـر المترافقـة مـع المعـايير                 . ومعظم بلدان افريقيا  
  .يموقراطية، تجذب التيارات الجديدةالد

في المقابل، على األميركيين    . أما األوروبيون الذين يصرون على أنهم ليسوا أميركا فعليهم تخطي هذا الهاجس           
الذين يغضون النظر عن أهمية أوروبا كحليف أن يتنبهوا إلى أن أميركا ال تملك سوى قلة من األصدقاء الذين                   

ادة الحقيقيون ال يتخذون األصدقاء مصادفة بل يعرفون أن األمر يتطلب عمـالً شـاقاً               فالق. يمكنها الوثوق بهم  
  .لكننا نملك أسساً راسخة يمكن بدء البناء عليها. للحفاظ على التحالف وحماية الوحدة لفترة طويلة

، حين كانت   بيد أن أوروبا الحديثة تقف في مواجهة ماٍض كانت تندلع فيه الحروب بسبب رموز الهوية الوطنية               
الحدود القومية مبنية بأسالك شائكة وجدار، وكان الظلم التاريخي يغذي باستمرار صراعات، وكان المواطنون              

وربما فشل الدستور األوروبـي     . يتعلمون التركيز على نقاط اختالفهم مع جيرانهم وليس على النقاط المشتركة          
  .ي تُظهر أوروبا موحدة لكن هذا ال يعني ضياع الرؤية األساسية الت2005عام 

أما أميركا، فهي مؤلفة من شعب استمد إرثه من كل بلدان العالم لكنه متمسك بحب الحرية واحترام القـانون،                   
ولعـل سياسـات الحكومـة      . ومطبوع بتاريخ طويل من العمل مع ديموقراطيات أخرى لحل المشاكل الصعبة          

  .لشعب عاجالً أم آجالً إلرجاعها إلى المسار الصحيحانحرفت بين وقت وآخر عن المبادئ لكنها تعتمد على ا
  .؟ علينا أن نتذكر من نحن، ال أكثر وال أقل1990فماذا علينا إذاً أن نفعل إلحياء روح العام 

  نيويورك تايمز 
  27/12/2005الحياة 

 
  أرض أكبر وعرب أقل : البرنامج السياسي لكديما

  حلمي موسى  
طبي لوضع رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون، قام حزب كديما بتسريب           قبل كشف النقاب عن التقرير ال     

برنامجه السياسي للصحافة، ويرتكز في أهم بنوده على إصرار شارون وحزبه على رسـم الحـدود الدائمـة                  
ومع ذلك فإن التقرير الصحي حول وضع شارون لـم          . إلسرائيل اليهودية وفق قاعدة أرض أكبر وعرب أقل       

  . إخفاء حقيقة أنه بحاجة إلى عملية قسطرة خالل أسبوعين أو ثالثةيفلح في 
وعقد أطباء شارون مؤتمرا صحافيا أمس كشفوا فيه للمرة األولى في تاريخ إسرائيل الوضع الصحي لـرئيس                 

وأشار الطبيب الشخـصي    . ولكن تم الطلب من الصحافيين عدم تسجيل المؤتمر وعدم التقاط الصور          . الحكومة
الدكتور بولسالف غولدمان، إلى أن المؤتمر الصحافي يرمي إلى الكشف عن الوضع الصحي وفـق               لشارون،  

واعتـرف  . تعليمات رئيس الحكومة وأنني أرافق شارون منذ ثالثين عاما وسوف أرافقه لثالثين سـنة مقبلـة               
تعرض لجلطة دماغية    كيلوغراما وأنه    118غولدمان بأن شارون يعاني من السمنة الزائدة وأن وزنه يبلغ اليوم            

  . طفيفة
وتم التوضيح في المؤتمر الصحافي أن الجلطة عابرة برغم أن هناك لطخة في الدماغ جـراء الجلطـة وهـي             
ليست أكثر من بضع مليمترات، ولكن ليس فيها أي ضرر على الدماغ، وأنه خالل أسبوعين أو ثالثة ستجري                  

  . أنه يتلقى اآلن أدويةعملية قسطرة لشارون إلصالح خلل وراثي في القلب و
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وعلق رئيس حركة ميرتس ياحد يوسي بيلين على كشف التقرير الطبي لشارون، قائال إن على رئيس الحكومة                 
كشف خطته السياسية للجمهور وإن ما جرى تسريبه من كديما باسم البرنامج السياسي للحـزب لـيس سـوى                   

ي التزام حقيقي تجاه الجمهور بجـداول زمنيـة أو          مجرد شعارات فارغة، معتبرا ان هذا البرنامج ال يحوي أ         
وأصر بيلين على أنه على شارون الكف عن أسلوب التشويش والغموض واإلنكـار وإبـالغ               . حدود واضحة 

  . الجمهور عن الخطوات التي يبغي انتهاجها إن فاز مجددا بقيادة الحكم
ب كديما وهي بعنـوان مبـادئ الخطـة         وحصلت السفير على نص الوثيقة السياسية األولى التي تعبر عن حز          

وتشير مقدمة الوثيقة إلى أن الهدف األسمى لحكومة برئاسة كديما هو الحفاظ علـى وجـود دولـة                  . السياسية
إسرائيل كوطن قومي آمن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وغرس مضمون قومي في طابع دولة إسرائيل،                

  . متوازنة ومترابطة مع بعضها البعضبحيث تكون قيمها كدولة يهودية وديموقراطية 
وتنقسم الوثيقة إلى أربعة أقسام هي الفرضيات ومبادئ إدارة العملية السلمية وخطة العمـل للتقـدم الفـوري                  

وتشير الوثيقة إلى أن حزب كديما يرى في تقدم العملية الـسياسية مـع   . ومحاربة اإلرهاب وبناء جدار الفصل 
 من أجل تحقيقه بكل السبل من أجل وضع األسس لرسم الحدود الدائمة لدولـة               الفلسطينيين هدفا مركزيا يعمل   

إسرائيل وتحقيق الهدوء والسالم، عبر الحفاظ على أمن إسرائيل والمحاربة الحازمة لإلرهاب وحماية المصالح              
  . القومية واألمنية لدولة إسرائيل

ي التاريخي على كل أرض إسرائيل، وأنه من        وتقوم الفرضيات في الوثيقة على أن لشعب إسرائيل الحق القوم         
أجل تحقيق الهدف السامي السيادة اليهودية في دولة ديموقراطية تشكل الوطن القومي اآلمن للشعب اليهـودي                

لذلك، فإن الحسم بين الرغبة في تمكين كل يهودي بالعيش في كل            . هناك حاجة لغالبية يهودية في دولة إسرائيل      
ين وجود دولة إسرائيل كوطن قومي يهودي، تلزمنا بالتنازل عـن قـسم مـن أرض                أرجاء أرض إسرائيل وب   

والتنازل عن قسم من أرض إسرائيل ليس تنازال عن األيدولوجيا وإنما هو تجسيد أليدولوجيا الـسعي            . إسرائيل
  . من أجل ضمان وجود دولة يهودية وديموقراطية في أرض إسرائيل

المصلحة في وجود إسرائيل كدولة قومية يهودية تستوجب قبـول          : سطينيةويتحدث البرنامج عن إقامة دولة فل     
ولكـن الموافقـة    . المبدأ في أن إنهاء النزاع سيكون بوجود دولتين قوميتين على أساس الواقع الـديموغرافي             

هي الحـل القـومي     ) الفلسطينية(اإلسرائيلية على ذلك مشروطة في الوثيقة بشكل مطلق بشرط أن هذه الدولة             
ولذلك فإنه في كل تسوية لن يـسمح بـدخول          . مطلق والتام لكل الفلسطينيين حيثما كانوا وخصوصا الالجئين       ال

  . الجئين فلسطينيين إلى إسرائيل
كما أن الدولة الفلسطينية هذه ملزمة بأن تكون خالية من اإلرهاب، وأن تعيش بجيرة حسنة وسالم مع إسرائيل،                  

ومع ذلـك   . ذلك ينبغي تجريدها من اإلرهاب بشكل تام ومطلق قبل إقامتها         وأال تشكل قاعدة للهجمات ضدها ول     
فإن الوثيقة تشدد على أنه في أثناء البحث في الحدود الدائمة ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المناطق األمنيـة                  

قوميـة  الحيوية، وعلى القدس الموحدة، التي هي العاصمة األبدية للشعب اليهودي، وعلى أماكن ذات أهميـة                
ويعتبر البرنامج خريطة الطريق خطة العمل الفورية بعدما فتحـت          . وتاريخية وعلى الكتل االستيطانية الكبرى    

وتشير الوثيقة إلى التـزام إسـرائيل بـإخالء         . خطة الفصل نافذة أتاحت تقدما فعليا في مساعي تحقيق التسوية         
أما في المرحلة الثانية فستسمح     . لى من خريطة الطريق   المواقع االستيطانية غير القانونية في إطار المرحلة األو       

  . إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة
وتصر الوثيقة على مواصلة محاربة اإلرهاب بشكل فاعل في كل مكان ومن دون توقف وتـشويش العمليـات                  

ى سـرعة لـضمان الحـد       ولهذا الغرض ستكمل إسرائيل بناء الجدار الفاصل بأقص       . اإلرهابية ضد مواطنيها  
وسـوف  . األقصى من األمن لمواطنيها مع األخذ بالحسبان احتياجات المدنيين الفلسطينيين لمنع المعانة الزائدة            
 .تعرض الوثيقة في األيام المقبلة للمصادقة النهائية عليها من جانب شارون وكتلة كديما في الكنيست

  27/12/2005السفير 
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   البلدية الفلسطينيةقراءة في نتائج االنتخابات

  ماجد عزام      
لم يكن الفوز الكبير الذي حققته حركة حماس على منافستها الرئيسة حركة فتح فـي المرحلـة الرابعـة مـن                     

. االنتخابات البلدية الفلسطينية مفاجئاً للمتابعين لمجريات االمور على الساحة السياسية والحزبيـة الفلـسطينية             
سا الى مراقبة ما يجري في التنظيمين الكبيرين مـن تطـورات، اذ تبـدو حمـاس                 وعدم االستغراب عائد أسا   

مستنفرة ومستعدة تماما للعملية االنتخابية بتجلياتها المختلفة، سواء كانت طالبية أو نقابية أو محلية أو تشريعية،                
 والمستجدات، سواء علـى     فيما تبدو فتح منقسمة على ذاتها ومفتقدة للرؤية الموحدة الى الذات، كما الى المحيط             

  .الساحة الفلسطينية أو على الساحتين االقليمية والدولية
لكن عنصر المفاجأة تمثل في حجم االنتصار الذي حققته حماس في المدن والبلديات الكبرى، كما في الوضـع                  

بة المتردي الذي وصلت اليه فتح الى درجة فقدان حضورها ونفوذها في بعـض المـدن والمنـاطق المحـسو                
  .تاريخيا على الحركة مثل نابلس وجنين وحتى رام اهللا، مدينة المال واألعمال في األراضي الفلسطينية

وعموما ال تمكن مقاربة نتائج االنتخابات البلدية الفلسطينية وتقديم قراءة معمقة ومستفيضة لها من دون التوقف                
  :عند المالحظات اآلتية

نتخابات ال تختلف في جوهرها عن نتائج الدورات الثالث التي سبقتها والتـي             أوالً، ان نتائج الدورة الرابعة لال     
حققت حماس فيها فوزا واضحاً لجهة األصوات التي حصلت عليها بغض النظر عن عدد المقاعـد الخاضـع                  
لطبيعة المجلس المحلي، وما اذا كان بلدياً أو مدنياً أو قروياً يمكن الحصول عليـه عبـر مئـات قليلـة مـن                       

اال ان الالفت ان حماس تفوقت في كل المراحل السابقة على فتح، ولكن بنسب صغيرة، ولم تكـن                  . صواتاأل
كما أن اجراء هذه المرحلة فـي المـدن والتجمعـات           . الفجوات على القدر الذي أفرزته نتائج المرحلة الرابعة       

  .  السكانية الكبرى زاد من درجة االهتمام والمراقبة للنتائج والتصويت
انياً، أجلت وزارة الحكم المحلي، بايعاز واضح من السلطة وفتح، االنتخابات في بعض البلـديات ذات الثقـل                  ث

السكاني الكبير مثل الخليل وغزة، في خطوة اعترضت عليها حماس وبعض الفـصائل الفلـسطينية األخـرى                 
السلطة ألهداف حزبية ضيقة ال عالقـة       بوصفها تالعباً بالعملية الديموقراطية االنتخابية وللتأثير عليها من قبل          

وهنا يمكن تصور النتائج في ما لو جرت االنتخابات في هاتين المنطقتين اللتين تتمتع حماس               . لها بالصالح العام  
  .بحضور كبير ومميز فيهما، بخاصة في محافظة الخليل

حافظات الكبرى، ومـع اتبـاع      ثالثا، جرت المرحلة الرابعة في أجواء سياسية بامتياز خصوصاً في المدن والم           
النظام النسبي بالكامل، أي نظام القوائم، بدت الحملة االنتخابية مسيسة في شـكل كبيـر، وتـوارت الهمـوم                   

  .واالهتمامات الوطنية لمصلحة الشأن السياسي والوطني العام
فآخر اسـتطالعين،   . رابعا، جاءت نتائج االنتخابات معاكسة تماما الستطالعات الرأي في المناطق الفلسطينية          

التـابع  " مركز دراسـات التنميـة    "في رام اهللا و   " مركز الدراسات البحثية والمسحية الفلسطيني    "مثالً، أجراهما   
ـ       30" حمـاس " في المئة من فيما نالت       50التي حازت تأييد نسبة     " فتح"لجامعة بيرزيت، أظهرا تفوقا واضحا ل

 في المئة مـن     49.8على نسبة   " حماس"دية معاكسة تماما فحصلت     في المئة فقط، وجاءت نتيجة االنتخابات البل      
وهذا األمر يمكن فهمه في حالة واحدة فقـط هـي أن            .  في المئة فقط   20اجمالي عدد األصوات فيما نالت فتح       

شعبية حماس تعكس نفسها ككتلة واحدة في صناديق االقتراع، فيما تعجز فتح عن القيام بالشيء نفسه وتتـرنح                  
  . الخالفات الداخلية واالنقسامات التنظيميةتحت وطأة

ـ    حماس يجب أال يحجب مطالبتها بخطاب توحيدي بعيد من نزعة الثأر واالنتقام، كمـا               خامسا، الفوز الكبير ل
انها مطالبة بالتنبه الى أن التصويت ضد فتح قد ال يكون بالضرورة حبا بها، ما يجعلها مضطرة الـى طـرح                     
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ية وسياسية تعبر عن الحد األدنى من الهموم والطموحات الوطنية بعيدا من المطالـب              برامج اجتماعية واقتصاد  
  .الفئوية والحزبية الضيقة

سادسا، تبدو فتح مطالبة بمراجعة جذرية لمسيرتها في العقدين األخيرين ويجب بالتأكيد استنباط العبر من نتائج                
ة التي أجرتها الحركة مطلع كانون األول ديسمبر الجـاري          االنتخابات البلدية، كما من نتائج االنتخابات التمهيدي      

والتي أظهرت افتقادها الى الحد األدنى من التماسك التنظيمي السياسي، والحل ال يتمثل في الهروب الى األمام                 
والغاء االنتخابات التمهيدية والتفكير الجدي في الغاء االنتخابات التشريعية أيـضا، وانمـا فـي مزيـد مـن                   

قراطية والشفافية ومزيد من المراجعة والنقد الذاتي واالستعداد الجدي لعقد المؤتمر العام السادس للحركة              الديمو
واستغالل الحيوية السائدة في االراضي الفلسطينية لوضع الحلول واألسس الكفيلة بالمواجهة الجذرية للمـشاكل              

يمية الداخلية وما الى ذلـك مـن أمـور مهمـة            التي تتعرض لها، وفي مقدمها الرؤية السياسية والالئحة التنظ        
  .وضرورية اذا ما أرادت الحفاظ على دورها وكينونتها على الساحة الفلسطينية

سابعا، أظهرت االنتخابات البلدية االخيرة، كما في المراحل السابقة، ضرورة تصور خيار أو طريق ثالث بعيدا                
 ويحتاج فقط الى من يمتلك الشجاعة والحكمة للتشبث بهـذه           من ثنائية حماس وفتح، وهذا الخيار يبدو موجوداً،       

الفرصة التاريخية، وهو يوصف بالخيار اليساري الديموقراطي، في اشارة الى األحزاب والحركات اليـسارية              
الديموقراطية العاجزة حتى االن عن التوحد والذهاب الى االنتخابات وفق برنـامج وطنـي وسياسـي يمكنـه                  

 فـي المئـة     20امج والخيارات االخرى، علماً أن استطالعات الرأي تعطي ما بين عشرة و           الصمود أمام البر  
لفصائل اليسار والشخصيات المستقلة المنبثقة منها، وهو ما أكدته في شكل تقريبي نتائج االنتخابات البلدية فـي                 

  .دورتها الرابعة
لتدخالت الخارجية فـي الـشأن الفلـسطيني    ثامناً، ضاعف فوز حماس الساحق في االنتخابات البلدية االخيرة ا         

الداخلي ومحاوالت التأثير في خيارات الناخب الفلسطيني وتوجهاته، وهذا األمر تجب مواجهتـه بمزيـد مـن                 
التهدئة والتواضع في خطاب حماس ومزيد من التماسك والوحدة الوطنية واالصرار على المضي قـدما فـي                 

والدعوات الى تأجيل االنتخابـات أو الغائهـا يجـب ان تواجـه             . النهايةالعملية االنتخابية والديمقراطية حتى     
باصرار وطني عام على اجرائها في موعدها المقرر مع التمسك بحقيقة أن االنتخابـات وسـيلة للـم الـشمل                    

  .الفلسطيني وتحقيق الطموحات الوطنية، وان الهدف االهم هو دحر االحتالل
  27/12/2005الحياة 
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