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  يارة حماس في غزة تلقوا دعوة مصرية للزةقاد .1
 قادة الحركة في قطـاع غـزة        من أن  مشير المصري     عنه كشفما  : رام اهللا  من   19/11/2005 الحياة   نشرت

واشار الى ان الحركة قبلت الدعوة، لكنها تـدرس توقيـت           . واجراء محادثات ثنائية    دعوة لزيارة القاهرة   واتلق
ة المصرية التقاه اخيـراً انـه يفـضل         وذكرت مصادر في الحركة ان خالد مشعل ابلغ مبعوثاً للحكوم         . الزيارة

حماس عنـدما قبلـت     أن  وقال جمال الطويل المعتقل في سجن النقب         .اجراء الحوار بعد االنتخابات التشريعية    
 كانت لديها وعود بإطالق المعتقلين واجراء تغييرات جوهرية في مواقف السلطة، لكن اياً من هذا لـم                   ,الهدنة
وذكر مسؤول بارز فـي حمـاس ان الحركـة           .تجديدال لن تقبل    الحركةتقد ان    فإنني اع  ,لم تحدث ذا   وا ,يحدث

  .تتعرض الى ضغوط من أسراها لوقف الهدنة
القناة الثانية في التلفزيـون     إلى أن   : من الناصرة  19/11/2005 القدس العربي     مراسل  زهير اندراوس  وأشار

حركـة  ال، ان   هاوقـال مراسـل   . العام القادم  نهاية   ى تمديد الهدنة حت   ىاالسرائيلي زعمت ان حماس وافقت عل     
 رحب واعتبره انجازا كبيرا للسلطة والنظام الحاكم في         حيثاتخذت هذا القرار مؤخرا وقامت بابالغ عباس به،         

خـارج كانـت    الن قيادة   أموضوع، و الحركة عقدت لمناقشة    الاجتماعات داخل   فإن   ,وحسب التلفزيون  .القاهرة
 عام اخر، ولن    ى ان قيادة حماس فهمت ان انتخاب بيريتس سيحول العام القادم ال           واوضح. ا علم ودراية به   ىعل

ـ الفلسطيني، نظرا الن الحركة ال تعرف بالضبط من سـيفوز             الصعيد االسرائيلي  ىيشهد تحركات كبيرة عل   
وضـح   مع الهدنـة لكـي تت      ى تفضل االنتظار سنة اخر    هافي االنتخابات العامة في اسرائيل، ولهذا السبب فان       

حركة، ستنفي نفيا قاطعا النبأ، لكنه شدد بـان المعلومـات           ال ان   ىونوه ال . الخارطة السياسية في الدولة العبرية    
 .التي بحوزته دقيقة للغاية

 
   ينفي مزاعم اسرائيلية حول وجود القاعدة في الضفة والقطاععباس .2

رفض ابومازن مزاعم كاتساف هـذا      , اءفي حوار اجراه مع التلفزة التابعة لوكالة اي بي لالنب         : جوزيف حرب 
عقـب االنـسحاب    , قد تمركـزت فـي غـزة      , بما فيها بعض خاليا القاعدة    , األسبوع بأن مجموعات ارهابية   

وخاصـة بمـساعدة    , واضاف انه متفائل بأن الخطة الجديدة لمراقبة حدود القطاع سـوف تـنجح            . االسرائيلي
  .المراقبين االوروبيين

  19/11/2005عكاظ 
  

  ب يشتبك بااليدى مع جنود اسرائيليين الرجو .3
 اكدت مصادر وشهود ان اشتباكا بااليدي، وقع الليلة قبل الماضية بين جبريل الرجـوب وجنـود احـد                   :غزة

الكثر مـن    المقامة وسط مدينة الخليل، اثر محاولة جنود الحاجز عرقلة مروره،          الحواجز العسكرية لالحتالل،  
  .خمس عشرة دقيقة

  19/11/2005البيان  
  

  النائب العام الفلسطيني يؤكد ان فرنسا لديها السر فـي حقيقة استشهاد عرفات .4
عرفات كمـا   ياسر   أن فرنسا لديها السر الذي يكشف حقيقة استشهاد          أحمد المغني  قال   : أنور الخطيب  -الدوحة  

معلومـات  وأضاف أن هناك شخصيات فلسطينية تملـك بعـض ال          .أيضاأن الواليات المتحدة تمتلك معلومات      
  .ولكنها ال تستطيع التحدث بدون موافقة شخصيات فرنسية

  19/11/2005الرأي األردنية 
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 فتح ترجئ االنتخابات الداخلية خشية االبتزاز  .5
حركة فتح أرجأت االنتخابات الداخلية األولـى التـي   أن   :ا ف ب، أب    نقال عن    19/11/2005 السفير   نشرت

. تأجيل، في موعد االنتخابات العامـة     العد مسؤولون فلسطينيون ان يؤثر      واستب .كان من المقرر ان تبدأ، امس     
 فـي غـزة     خمـسة  منطقة اقتراع في الضفة الغربية و      حدى عشر وقال منسق اللجنة االنتخابية، إنه سيسمح إل      

 تشرين الثاني الحالي، مشيراً إلى ان المناطق التي لن تـتمكن مـن إجـراء                25بإجراء انتخابات داخلية حتى     
 موضحا ان جزءا من المشكلة      .نتخابات حتى ذلك الموعد، سيتم تعيين مرشحيها مباشرة من قبل قادة الحركة           اال

 تهدد بتعطيل االنتخابات ما لم يحصلوا على وظائف فـي           لحركةيتمثل في ان مجموعات مسلحة محلية تابعة ل       
من جهته، قال قدورة فارس،     . تخابات وان آخرين لديهم تحفظات حول الطريقة التي تنظم بها االن          ,السلك المدني 

انه يخشى ان يشكل قيام القيادة باختيار المرشحين مباشرة، محاولة من الحرس القديم البعاد الجدد وهو ما قـد                   
.يرغم الطامحين للترشح كمستقلين

 319غ عدد المرشحين الذين تقدموا لالنتخابات الداخلية بل أن   :غزة ووكاالت  من   19/11/2005 البيان   وذكرت
 ستتم على الفور عمليات     هوأشار عضو اللجنة المشرفة إلى أن     . مرشحا من كافة محافظات ومناطق قطاع غزة      
وأشار إلى أن عملية الترشيح تمت بهدوء وانـضباط وأبـدى           . التدقيق في صحة الطلبات وفق الشروط المعلنة      

لفهمهم للتخوفات القائمة، مشيرا إلى أن      كوادر الحركة نضجا وتفهما لوعيهم لخطورة المرحلة وشدة المنافسة و         
  .االنتخابات تفتح المجال لطاقات جديدة للتعبير عن نفسها من خالل الترشيح

  
  نايف حواتمة ينسق لتشكيل بديل يتجاوز خياري فتح وحماس  .6

مـة  حواتاستياء وقلقا لدى نايف      , أثناء زيارته لدمشق    الصانع انه وجد    طلب قال :الناصرة من زهير اندراوس   
ونقل  .لداخليالقدومي من االداء الرسمي الفلسطيني، وخاصة ما يتعلق بضرورة ترتيب اوراق البيت ا            فاروق  و

 االختيار محصورا بين سـطوة تنظـيم        ى ال يبق  ىعن حواتمة انه ينسق حاليا علي تشكيل خيار وطني ثالث حت          
  . ىن جهة اخر السلطة بما فيها من فساد، من جهة، وممارسات ومواقف حماس مىفتح عل

  19/11/2005القدس العربي 
  

 تظاهرة لحركة الجهاد في غزة تضامناً مع سوريا والمقاومة  .7
 شارك آالف الفلسطينيين في تظاهرة نظّمتها حركة الجهاد، أمس، في مدينة غزة، تضامناً مع :أ ف بغزة ـ 

 توقفت أمام مقر المجلس وجابت شوارع المدينة الرئيسية ثم. سوريا في مواجهة الضغوطات األميركية
 الشيخ نافذ عزام الشعوب ىودع . كتائب شهداء األقصى والمقاومة الشعبيةوشارك فيها المئات منالتشريعي، 

أكد خالد البطش، أن من جهته . العربية واإلسالمية إلى الخروج لمواجهة الهجمة األميركية على المنطقة
ان، والتأكيد على رفض سحب سالح المقاومة في فلسطين، ودعم أهداف هذه التظاهرة هو دعم المقاومة في لبن

 . في وجه الضغوطات االميركية والصهيونية أشقائنا في سوريا
  19/11/2005الغد االردنية 

  
   على استشهاد عز الدين القسام عاماسبعون  .8

 مواجهة غير متكافئة    تصادف اليوم الذكرى السبعون الستشهاد عز الدين القسام الذي استشهد في          : وديع عواودة 
  .19.11.1935مع االنجليز في خربة الشيخ زيد بين جنين ويعبد في 

  19/11/2005 48عرب 
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   عقاٍر في القدس المحتلة للصهاينة1300خطة لتسجيل  .9

حذر الشيخ عكرمة صبري، من خطورة قيام ما يسمى بـشركة تطوير البلدة القديمة في القدس المحتلة بتسجيل                 
وقـال   . عقار بأسماء عائالت صهيونية وجمعيات استيطانية ومدارس دينية صهيونية متطرفة          1300أكثر من   

على عروبة وإسـالمية المدينـة المقدسـة التـي           تشكل ضربة قاسمة وخطراً كبيراً        إن مثل هذه الخطوة    أمس
 فعـالً فإنـه     وأكد أن هذا القرار إن طبق      .تتعرض للتهويد والعزل عن عمقها في الضفة الغربية وقطاع غزة         

يتنافى مع جميع القوانين واألعراف الدولية التي ال تجيز للسلطات المحتلة االستيالء على العقارات والمبـاني                
  .ونقل ملكية للمحتلين

  19/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سور القدس القديمة آيل للسقوط   : سلطات االحتالل .10
 متـراً مـن     380 نقالً عن مسؤول في دائرة اآلثار االسرائيلية  أن         قالت صحيفة معاريف امس،     :تغريد سعادة 

ي حال لم يتم ترميمـه فـي         ف ة للسقوط في أي لحظ    ة السور الخارجي للبلدة القديمة في مدينة القدس آيل        صخور
   .نهك في القسمين الشمالي والجنوبي م، وذلأسرع وقت

19/11/2005االتحاد االماراتية   
  

  جروا من الخليل بسبب ضغوط المستوطنين ألف فلسطيني هثالثون .11
أكد تحقيق صحافي نشرته صحيفة هآرتس أمس ان المستوطنين في محافظـة الخليـل وبـدعم                :  أسعد تلحمي 

 ألفا من سكان المدينة على الرحيـل تـاركين وراءهـم            30مباشر من جيش االحتالل كانوا وراء إرغام نحو         
 .ون ويسكنوا بعضها ويدمروا أخرى ويعيثوا خراباً في مـا تبقـى           ممتلكاتهم وبيوتهم ليستولي عليها المستوطن    

 الكاتـب ويـسرد    .مدينة هي أكثر المدن الفلسطينية تضررا جراء االنتفاضة الثانيـة         ال ان    التحقيق ويرى كاتب 
 من غالة المستوطنين وعمليات التنكيل اليومية التي يتعـرض لهـا الفلـسطينيون              500بعض ممارسات نحو    

ويضيف ان الشوارع الرئيـسية     .  جندي كلفوا حماية المستوطنين    500اً على مرأى من أكثر من       صغاراً وكبار 
مغلقة حتى سيراً على االقدام في وجه فلسطينيي الخليل، فيما يحظر عليهم التنقـل بـسياراتهم فـي األجـزاء                    

  .  في المئة من مساحة الخليل20األخرى من منطقة تشكل مساحتها 
  19/11/2005الحياة 

  
  أهالي بلعين يحيون اعالن االستقالل و في قرية عابود تظاهرة .12

 أمـس، ذكـرى     واأهالي بلعين، أحي   أن   :فادي العاروري  عن مراسلها  19/11/2005ذكرت األيام الفلسطينية    
واعترضت قوات كبيرة مـن      .لمهددة لصالح جدار الفصل   اعالن االستقالل بمسيرة جماهيرية فوق اراضيهم ا      

مـن جهـة     .مشاركين في المسيرة، ومنعتهم من الوصول ألراضيهم المهددة، واعتدت عليهم         جيش االحتالل ال  
أخرى، نظمت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في قرية عابود شمال غربـي رام اهللا، مـسيرة مـشابهة، وأدى                   

رة فـارس   عشرات المواطنين صالة الجمعة بحضور الشيخ تيسير التميمي واألب عطا اهللا حنا، والنائب قـدو              
وشـارك فـي المـسيرة       .وغيرهم من الشخصيات وممثلي القوى الوطنية واإلسالمية، قبالة أراضيهم المهددة         

  . أيضاعشرات المتضامنين األجانب واإلسرائيليين من حركة السالم اآلن
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مصادر محلية في بلدة عابود أكدت إنه وعلى خـالف          أن   19/11/2005 الفلسطيني لإلعالم    المركز وأضاف
، فـإن عـدداً مـن    الكثيف الذي أطلقه جنود االحتاللدعاء سلطات االحتالل بعدم وجود متضررين من الغاز    ا

  .المواطنين أصيبوا بحاالت اختناق شديدة
  

  ورشة عمل حول الالجئين الفلسطينيين غير المسجلين: لبنان .13
نوات اللجوء الطويلة، ومن اجل في لفتة إلى معاناة الالجئين الفلسطينيين غير المسجلين خالل س: رزان يحيى

إيجاد حل لقضيتهم بالطرق القانونية أو الدبلوماسية، نظمت جمعية رواد فرونتيرز، بالتعاون مع السفارة 
الفنلنديه، ورشة عمل للخبراء حول الالجئين الفلسطينيين غير المعترف بهم بدأت، أمس، وتستمر اليوم، في 

ن عن الحكومة اللبنانية، األمم المتحدة ودبلوماسيين عن بعض الدول بيروت، بحضور عدد من الخبراء وممثلي
المانحة ودول مجلس أمناء األونروا، إضافة إلى مدافعين عن حقوق اإلنسان وناشطين في الوسط الفلسطيني 

ن وفي تعليق لمدير شؤون الالجئي. كما حضر ممثلون عن سفارات الواليات المتحدة، بريطانيا، األردن ومصر
 وأن الوزارة أنشأت ألجلهم المديرية 48، اعتبر أن لبنان يحتضن فلسطينيي فلسطينيين في وزارة الداخليةال

العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين، التي تهتم بأحوالهم الشخصية، وأن المديرية تعمل اليوم على إصدار 
مة عن طريق حفظ األمن على مداخل بطاقات قيد ممكننة إضافة إلى المساعدات األمنية التي تؤمنها الحكو

المخيمات، متمنيا لو أن األونروا واألمم المتحدة تحملتا العبء المادي لناحية التعويضات التي دفعتها الحكومة 
  .ألصحاب العقارات التي يشغلها الفلسطينيون

  19/11/2005السفير 
  

  قرية تشكو االفتقار إلى الخدمات أربعون  .14
 أكثر من أربعين قرية تابعة لبلدة دورا بالخليل رسالة إلى محمود عباس يشتكون فيها               وجه سكان  :ماهر إبراهيم 

 قالت الرسالة بأنه ال يوجد في هـذه القـرى خـدمات             ,وعن الوضع الصحي  . من االفتقار إلى خدمة الكهرباء    
ن قـرى  أوضحت الرسالة بأو. صحية مطالبة بمركز صحي متطور يقدم الخدمات األولية والمتوسطة للمرضى       

يعيش فيها آالف الناس ما زالت طرقها الرئيسية مدمرة تماماً والداخل والخارج من هذه القرى يضطر للـسير                  
  . في الجبال

  19/11/2005البيان  
  

  محاكمة قاصرين فلسطينيين في لبنان  .15
وت فـي  أحيل فلسطينيان قاصران إلى المحاكمة بتهمة اإلرهاب لمحاولتهما إحراق مطعم في خلدة جنوب بيـر            

وفـي سـياق    .  بقصد اإلضرار بالمصالح األميركية في لبنان حسبما جاء في قرار االدعاء العـام             2002العام  
التحقيق معهما، أوضح المتهمان أن محاولتهما كانت بدافع شخصي وأنهما ال ينتميان إلى أي تنظيم أو فـصيل                  

   . مقاوم
  19/11/2005البيان    

  
  ينة المهد عزل مديمعبر بيت لحم الجديد س .16

وجه وزير السياحة واآلثار نداء الى المجتمع الدولي واللجنة الرباعية والواليـات المتحـدة               :محمد أبو خضير  
األمريكية تحديداً وجميع القيادات الدينية اإلسالمية والمسيحية للوقوف بحزم أمام اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية             

ودعا الى اتخاذ إجراءات فورية إلجبار إسرائيل        .الميالد المجيدة   الى عزل وخنق مدينة بيت لحم عشية أعياد         
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على وقف كافة الممارسات التي تتخذها ضد الحجاج والسياح على معبر بيت لحم الجديد الذي يعد له ان يكون                   
  . معبر جنوب الضفة الغربية مع القدس المحتلة 

  19/11/2005القدس الفلسطينية 
  

  
  األسير إلى المستشفى نقل رئيس بلدية قلقيلية  .17

نقل رئيس بلدية قلقيلية األسير وجيه قواس الى المستشفى من          أنه تم    19/11/2005 الخليج اإلماراتية    جاء في 
 يعـاني   حيث ته سلطات االحتالل المسؤولية عن صح     وحملت بلدية قلقيلية   .سجن عوفر بعد حدوث نزيف حاد     

  .من حالة مرضية مزمنة
رئيس االتحـاد الفلـسطيني للهيئـات       أن   : سمر خالد  عن مراسلتها   19/11/2005 الرأي األردنية    وأوردت

 وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنـسان والـصليب          ,عنهالمحلية طالب إسرائيل باإلفراج الفوري      
  .األحمر بضرورة التدخل للعمل على إطالق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية

  
   القدس وربع الضفة ابتالع: الحزب المتوقع لشارون .18
أكدت مصار اسرائيلية أن شارون على وشك اتخـاذ          : البيان والوكاالت  ،القدس،  19/11/2005 البيان     نشرت

قرار باالنفصال عن حزبه ليكود وإنشاء حزب جديد يزيد من فرص فوزه على منافسه زعيم العمل بيريتس في                  
 .عبر مقربيه عن البرنامج المحتمل للحـزب الجديـد        وسارع لتسريب إشارات    . االنتخابات التشريعية المبكرة  

من مستوطنات الضفة وتكريس جدار الفصل      % 80جوهره التهام القدس وربع مساحة الضفة الغربية عبر ضم          
  . من أراضي الضفة داخل الجدار% 75حدوداً سياسية دائمة وإقامة دولة فلسطينية على مساحة 

كالة فرانس برس بأن شارون صار شخصا جديدا منذ االنـسحاب           مستشارا قريبا من رئيس الوزراء صرح لو      
وأضاف ان شـارون علـى رأس       . من غزة، لذا لن يكون بقاؤه في ليكود طبيعيا بل عليه ان ينشئ حزبا آخر              

من أراضي الضفة ولم يأت المسؤول على ذكـر         % 75الحزب الجديد سيكون مستعدا للتنازل للفلسطينيين عن        
 شارون القوة السياسية الكافية، فسيكون حتى مستعدا لقبول إنشاء دولـة فلـسطينية فـي                وتابع إذا حاز  . القدس

مـن المـستوطنين سيـصبحون تحـت الحكـم          % 80الجانب اآلخر من الجدار األمني، األمر الذي يعني ان          
   . اإلسرائيلي

نـسحاب شـارون مـن       إلى البقاء في الليكود مشيرا مع ذلك إلى انه في حالة ا            شارونمن جانبه، دعا شالوم     
  .الحزب فانه قد يتنافس على رئاسة الحزب

اعتبر المعلق السياسي في هآرتس عكيفا الدار، ان بقاء شارون في الليكود : 19/11/2005 السفير وأضافت
سيجعل نتانياهو الى يمينه والنداو الى يساره واالحزاب الدينية اليمينية خلفه، وهذا يعني شله سياسيا وعجزه 

 لكن إنشاءه حزبا جديدا سيتيح له اختراق حزب العمل وتبني :اضاف. ق اي تقدم في الملف الفلسطينيعن تحقي
 )ا ف ب، رويترز. (برنامج توافقي اكثر وكسب المعركة

 
  إسرائيليون يبنون نموذجاً للهيكل في كريات شمونه .19
 نموذج كبير لما يسمى بالهيكل في        ماليين دوالر، يعد اسرائيليون الخطط لبناء      8بتكلفة تصل إلى نحو     : القدس

 مترا ليكون الشكل الذي تأمل جماعات يهودية متطرفة         25، وذلك بطول    الكيانمنطقة كريات شمونه في شمال      
ويعكس المشروع تزايد االصوات اليهودية الداعية القامة الهيكـل علـى            .إقامته على انقاض المسجد االقصى    

هودية المتطرفة بالمس بالمسجد لغرض اقامة الهيكل فيما تنتظر جماعات          انقاض االقصى وازدياد التهديدات الي    
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وبحسب معـدي المـشروع      .يهودية اخرى ظهور المسيح المنتظر ليقوم بما أسموه هدم المسجد واقامة الهيكل           
فسيمر الزوار في انفاق تتضمن شرحا لمراحل مختلفة من التاريخ اليهودي وصوال الى القاعة الكبـرى التـي                  

وستتوفر للزوار فرصة اللقاء مع ثالثة ابطال من التوراة هم ابـراهيم وموسـى              . رح فيها قصص تلمودية   ستش
في الهيكل سيتم استخدام افالم ذات ابعاد ثالثة ومعدات اخرى ليشرح للجيـل الـشاب               : واضافوا .والملك داود 

 400ون على المشروع ان يقـوم       ويتوقع القائم  .كيف سارت االمور في الهيكل وما كان يفعله الحاخامون فيه         
العديد : وقالوا. الف زائر بشكل دوري بزيارة هذا الموقع وبخاصة الجيل الشاب اليهودي من اسرائيل والشتات             

  .من المانحين ابدوا االستعداد وبأعداد كبيرة لتمويل هذا المشروع
  19/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  اعتقال ضباط اسرائيليين وفد اسرائيلي في بريطانيا اللغاء اوامر  .20

يجري وفد قضائي ودبلوماسي اسرائيلي في هذه االيام محادثات مع السلطات البريطانية بهدف الغـاء اوامـر                 
 .االعتقال التي اصدرتها محكمة بريطانية العتقال ضباط في الجيش االسرائيلي بتهمة ارتكاب جـرائم حـرب               

 عـن مـصادر سياسـية       يديعوتونقلت   .توجه سرا الى لندن   وافادت يديعوت احرونوت بان الوفد االسرائيلي       
بريطانية رفيعة المستوى قولها انها اصدرت تعليمات واضحة لتغيير القوانين القائمـة فـي بريطانيـا اليـوم                  
والمتعلقة باصدار اوامر اعتقال بحق اجانب مشيرة الى ان تعديالت كهذه جرت علـى قـوانين فـي بلجيكـا                    

  . وسويسرا
  19/11/2005 48عرب 

  
  !  رجال اعمال إسرائيليون يشاركون في اجتماع وزاري في مصر .21

علمت الوفد أن موردين إسرائيليين لخامات ومستلزمات المالبس الجاهزة سيـشاركون فـي اجتمـاع يعقـده                 
أكـدت مـصادر     .المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة األسبوع القادم بمقر الوزارة           

 أن الموردين اإلسرائيليين سيشاركون في االجتماع بصفتهم متعاملين مع السوق المصري واصـحاب              اقتصادية
كمـا اكـدت المـصادر أن       . المصانع الداخلة ضمن نطاق المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم الكويز         

. ين بهذه الـصناعة   االجتماع سيشارك فيه أعضاء المجلس التصديري للمالبس الجاهزة وعدد كبير من المهتم           
يهدف االجتماع إلي مناقشة المعوقات التي تعترض هذه الصناعة باالضافة إلي تقييم المرحلة الماضـية مـن                 

 بين كل من اسـرائيل والواليـات المتحـدة          2004 ديسمبر   14برتوكول الكويز منذ التوقيع عليه بالقاهرة في        
  .  األمريكية ومصر

  19/11/2005الوفد المصرية 
 

   تفتيش  نقطةز فعنونو عند احتجا .22
احتجزت الشرطة اإلسرائيلية كاشف أسرار برنامجها النووي فعنونو        : 19/11/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

لدى محاولته المرور من نقطة تفتيش في الضفة الغربية أمس، وقال متحدث باسمها ان قـوات أمـن الحـدود                    
القدس ورصدت فعنونو بين الركاب، فاقتيد إلى وحدة الـشرطة          فتشت حافلة تعبر نقطة تفتيش الرام متجهة إلى         

ولوح فعنونو بعالمة النصر للصحافيين في أثناء اقتياد الشرطة له، وحين سئل عما              .للجرائم الدولية لالستجواب  
 .فعل لتحتجزه الشرطة قال إنه لم يفعل شيئا، وهم يريدون فقط اعتقاله مجددا، وال يريدون له التمتع بالحريـة                  

  ) رويترز(
اعتقلت شرطة حرس الحدود فعنونو، اثناء تفتيش لباص فلـسطيني  : 18/11/2005 48عـرب   وأضاف موقع   
  .  خرق الشروط الملقاة عليه بعد اطالق سراحه من السجنهشرطة أنالوادعت  .على حاجز الرام
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      مليون دوالر قيمة التداول 8,61:بورصة فلسطين .23

 مليـون سـهم بقيمـة       4,10 أربع جلسات تداول االسبوع الماضي وتم تداول         شهدت البورصة الفلسطينية عقد   
   شركة من 23وقد تم تداول أسـهم .  عقدا5465ً مليون دوالر أمريكي نفذت من خالل 8,61إجمالية مقدارها 

  
  . شركة مدرجة ومتداولة في السوق28أصل 

  19/11/2005الدستور  
  

 يورو  ألف 150 الحكومة الهولندية تقدم :صيدم .24
، عن أن الحكومة الهولندية أعلنت على هامش  صبري صيدمأعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 ألف يورو من خالل اتحاد االتصاالت الدولي لدعم مبادرة 150القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن تقديم 
 أربعة مشاربع معلوماتية جديدة في وقال إنه تم أيضاً اإلعالن عن دعم .التعليم اإللكتروني في فلسطين

 مركز حاسوب في المدينة المقدسة تابعة لجامعة القدس، 15فلسطين، وأن هذه المشاريع تتمثل في تجهيز
إضافة إلى مشروع حاسوب لكل بيت لزيادة حجم انتشار الحواسيب في المجتمع الفلسطيني، وإنشاء كلية طالل 

  .أبو غزالة للعلوم اإلدارية
  18/11/2005 وفا –نباء الفلسطينية وكالة األ

  
   القوانين والتشريعات االقتصادية الفلسطينية هي األفضل :سنقرط .25

أكد مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، على أن القوانين والتشريعات االقتصادية في فلسطين هي األفضل 
انحين لتبني سياسات واضحة يقوم وقال إن وزارته نجحت في تقريب وجهات النظر الدولية والم .في المنطقة

بها المجتمع الدولي نحو المنطقة، بهدف إنهاء حالة االختناق والضيق التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي، على 
 .الحياة السياسية واالجتماعية الفلسطينية

  18/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  بدأ عملها في ينايرالبعثة االوروبية لتدريب الشرطة الفلسطينية ت .26
وروبية للشرطة ستبدأ عملها في االراضي الفلسطينية فـي  البعثة اال سوالنا ان  خافييرقال: جدة ـ  فهيم الحامد
 التي تعتبر االولى من نوعها في االراضي الفلسطينية والشرق االوسط هـي      تهاواشار الى ان مهم   . يناير القادم 

وفقا لمواصفات عالمية الى جانب تأهيل وتدريب قوات الشرطة وكبار          ايجاد شرطة فلسطينية فعالة ومتماسكة و     
  .القيادات االمنية الفلسطينية بهدف اعادة االمن واالستقرار وضبط الوضع داخل االراضي الفلسطينية

  19/11/2005عكاظ 
  

  يلتقي وفدا باكستانيا مرتين شارون  .27
فت عن أن وفدا باكستانيا غير رسـمي يقـوده          صحيفة نيشن الباكستانية كش   أن   19/11/2005 البيان     ذكرت

 مرتين وذلك رغم النفي المتكرر الـذي جـاء علـى لـسان              شارونموالنا أجمل قادري أحمد الهوري التقى       
وقالت الصحيفة إن زيارة الوفد تتزامن مع تأكيدات تصدر عن الخارجية الباكستانية تصر             . الحكومة الباكستانية 

فد باكستاني رسمي أو غير رسمي يقوم في الوقت الحالي بزيارة إلى إسرائيل أو              خاللها على أنه ال يوجد أي و      
وأشار رئيس الوفد أيضا إلى انه تم عقد لقاء خالل الليلة قبل الماضية مع محمود عباس                .  االراضي الفلسطينية 
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 الحكومة  وصف الهوري  و .تناول الوضع في األراضي الفلسطينية وتطورات عملية السالم في الشرق األوسط          
الباكستانية ووزارة خارجيتها والناطقة الرسمية باسمها بأنهم تنقصهم الشجاعة، مؤكـدا أن الحكومـة أعطتـه                
تصريحا رسميا للقيام بهذه الزيارة ولكنهم يريدون استغالل الزيارة من أجل اختبـار رد فعـل الـرأي العـام                    

     . الباكستاني
 قام بثالث   دقادري كان ق  أن  :  جاسم تقي   عن مراسلها  الم أباد إس من 19/11/2005 الوطن السعودية    وأشارت

 خبر تلك الزيارات للصحافة المحلية لمعرفـة ردود          الباكستانية وقد سربت السلطات  . زيارات رسمية إلسرائيل  
  .الفعل الرسمية خالل اتصاالت باكستان السرية مع إسرائيل

 انه كان مقـررا ان يتوجـه      هخارجية الباكستانية جاء في    اصدرته ال  ابيانأن   19/11/2005 الغد األردنية    وقالت
واكـد   .زلـزال الاثر   اضي المحتلة، لكن الزيارة ارجئت    وفد باكستاني رسمي في تشرين الثاني الى غزة واالر        

  .حكومة لم ترسل ولم تؤيد ارسال اي وفد الى اسرائيلالالبيان ان 
  

  فلسطيني إذا مس السالح ال 1975قانصو يهدد بالعودة إلى عام  .28
األمين القطري لحزب البعث في لبنان هدد بالعودة ثانية الـى عـام             أن   19/11/2005القبس الكويتية    ذكرت
ونفى قانصو في لقاء تضامني في مخـيم مـار اليـاس لالجئـين               . في حال المس بسالح الفلسطينيين     1975

  .الفلسطينيين على خلفية توقيف مسؤولين في القيادة العامة والصاعقة
اي اعتداء على اي فلسطيني بوجه غير       أن  مروان فارس اعلن    أن   19/11/2005 المستقبل اللبنانية    أضافتو

 السالح الفلسطيني ثروة للبنـان داخـل المخيمـات          ، وقال أن  مشروع انما يكون اعتداء على احزابنا السياسية      
ين ونزع سالح المقاومة، وطالب     انهم يريدون نزع سالح الفلسطيني    : وخارجها، فال معنى لهذه المعركة، أضاف     

  . باالفراج الفوري عن غازي ولوباني
  

 لقاء بين فتح االنتفاضة والجماعة اإلسالمية  .29
عقد لقاء بين الجماعة االسالمية ووفد من حركة فتح االنتفاضة في صيدا أمس، وعلم انه جرى خالل اللقاء 

وأكد مسؤول الحركة أن وجهات النظر كانت . ينيالبحث بمجمل القضايا التي تهم الشعبين اللبناني والفلسط
  .متطابقة بشكل عام وخاصة بما يعني الصراع العربي الصهيوني وضرورة الحفاظ على نهج المقاومة

  19/11/2005السفير 
  

  الكيانمشاركة أردنية في دورة خاصة لإلعالم العسكري في  .30
 ضابط أردني برتبة رائد في دورة خاصة كشف المعلق األمني في صحيفة هآرتس النقاب أمس عن مشاركة
وأشار اورن إلى أن الدورة تأتي في إطار . لإلعالم العسكري أجريت لضباط أجانب في الجيش اإلسرائيلي

 . مساعي الجيش اإلسرائيلي إلقامة لواء إعالمي ومتخصص في العالقات الدولية ومن أجل االنفتاح على العالم
  19/11/2005السفير 

  
 مناهضة لجدار الفصل العنصري احتفاالت  .31

نظم تكتل الجمعيات والهيئات االهلية اللبنانية والمنظمات الطالبية الشبابية، وفي اطار اسبوع الحملة االهلية 
، كتعبير المجتمع االهلي لفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل، حملة أهلية لبنانيةالدولية لمناهضة جدار ا

 . جدار والجرائم االسرائيلية االخرىلطيني في صموده ومقاومته لاللبناني عن دعم الشعب الفلس
  19/11/2005السفير 
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  البحرين تعد أمريكا بانهاء مقاطعة إسرائيل  .32

أقرت لجنتان مهمتان في مجلسي الشيوخ والنواب يوم الجمعة اتفاقا للتجارة الحـرة بـين الواليـات المتحـدة                   
  فصل بانهاء مشاركتها في المقاطعة العربية إلسرائيل كما ووعدت البحرين ايضا على نحو من. والبحرين

  
  .تعهدت تحت ضغط من الديمقراطيين بالكونجرس بمزيد من التحرك لتعزيز قوانين العمالة بها
  18/11/2005 48عرب 

  
  مستقبل قطاع غزة بعد االنسحاب الزيتونة للدراسات يناقش في بيروتمركز  .33

رؤية : قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي: تشارات حلقة تحت عنوانعقد مركز الزيتونة للدراسات واالس
إن : ابتدأت بكلة لمدير عام المركز الدكتور محسن صالح الذي قال. مستقبلية، في أوتيل كراون بالزا بيروت

ي االندحار اإلسرائيلي يحمل ضمن دالالته انتصار المقاومة وقدرتها على إجبار الكيان اإلسرائيلي الصهيون
على تغيير أجندته سواء باالنسحاب غير المشروط او باالختباء وباالحتماء خلف جدران الخوف واالنعزال، 
ولكن حالة االنتصار ال ينبغي ان تفرغ من محتواها، إذ ان العدو الصهيوني يملك الكثير من األدوات 

حتواها وربما تحويلها الى حال هزيمة واإلمكانات الذاتية والدولية التي قد تمكّنه من إفراغ انتصاراتنا من م
 . وتراجع اذا لم تحسن القوى الفلسطينية التعامل مع هذا الحدث الفاصل في التاريخ الفلسطيني المعاصر

الرؤية اإلسرائيلية لمستقبل قطاع غزة قدمها الزميل أحمد خليفة : بعد االفتتاح كانت ورقة البحث األولى بعنوان
في ورقته قال خليفة انه من . مي موسى وأدار الجلسة العميد الركن ياسين سويدوعقّب عليها الزميل حل

الضروري شرح الدوافع التي أدت الى تبنّي خطة االنسحاب وذلك النعكاسها على الرؤية المستقبلية 
لسكانية اإلسرائيلية، فقال إن االنسحاب أتى نتيجة لقلق إسرائيل من الخلل الديموغرافي الذي تسببه الكثافه ا

الفلسطينية، ونتيجة لما سببته المقاومة الفلسطينية من اإلرباك وما خلقته من مخاوف أمنية، باإلضافة الى 
التغيرات في البيئة العسكرية والسياسية المحيطة بإسرائيل، والتغيرات في البيئة الدولية في المنطقة المحيطة 

عامة لمستقبل إسرائيل إذ يريد شارون من وراء خطة ورأى ان ما حصل هو جزء من الرؤية اإلسرائيلية ال
 . االنسحاب ان يرسم في الضفة الغربية حدود دولة إسرائيل في المستقبل

في تعقيبه قال حلمي موسى ان شارون ال يريد سلطة فلسطينية واحدة بل يريد إرادات فلسطينية متعددة وانه 
لى كانتونات تتنازعها إرادات فلسطينية مختلفة خاضعة من خالل خطة االنسحاب أراد ان يقسم غزة والضفة ا

لسلطة مصر واألردن، ورأى أن في خطة االنسحاب خطة عقابية للفلسطينيين يراد من ورائها إشعال حرب 
 . أهلية

  :الرؤية الفلسطينية
الرؤية :  بعنوانالجزء الثاني من حلقة النقاش أدارته الدكتورة بيان نويهض الحوت، وكانت ورقة البحث الثانية

الفلسطينية لمستقبل قطاع غزة من وجهة نظر تيار السلطة الفلسطينية، قدمها الدكتور أحمد سعيد نوفل وعقب 
عليها الدكتور أحمد أنور أبو طه، وفي ورقته، رأى الدكتور نوفل ان الرؤية الفلسطينية الرسمية لمستقبل قطاع 

ففيما يتعلق بالرؤية . ة أبعاد رئيسية سياسية وأمنية واقتصاديةغزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي تكمن في ثالث
السياسية تركز السلطة على التزامها بمسيرة التسوية مع إسرائيل دون شروط، ولهذا تظهر بمظهر الطرف 
األكثر اعتداال لحل القضايا الخالفية مع إسرائيل، آخذة بعين االعتبار عدم قدرتها على حل تلك القضايا 

، ولهذا فإنها تريد دائماً إشراك أطراف عربية ودولية في العملية السلمية مع إسرائيل، وبما ان السلطة لوحدها
غير قادرة على التمسك بوجهة نظرها فمن الممكن ان ترضخ للضغوطات اإلسرائيلية واألميركية حتى ال 

فإن السلطة تسعى جاهدة لحل تلك أما من الناحية األمنية . تظهر بمظهر من يعمل على إعاقة عملية التسوية
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المعضلة المرتبطة بالتنظيمات الفلسطينية والممارسات اإلسرائيلية، وسيرتبط مستقبل القطاع بقدرة السلطة على 
فرض النظام واألمن في القطاع، عن طريق التوافق الودي مع جميع التيارات الفلسطينية، حتى ولو كان ذلك 

أما من الناحية االقتصادية فإن اهتمام . يه إسرائيل في التعامل مع السلطةعلى حساب ما يمكن ان توافق عل
السلطة سينصب على حل المعوقات التي تواجه تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القطاع عن طريقة 
 إقامة مؤسسات اقتصادية فاعلة ومحاربة الفساد، وال شك في أن نجاح السلطة الوطنية يعتمد على طبيعة

العالقات االقتصادية التي تريدها إسرائيل في قطاع غزة، وموافقتها على فتح المعابر الفلسطينية مع مصر، 
 . والممر اآلمن بين الضفة الغربية والقطاع

في تعقيبه قال الدكتور أنور أبو طه إن إسرائيل تتعاطى مع السلطة الفلسطينية كمساعد ثانوي في تمرير 
حد أدنى من األمن وأضحت العالقة بين السلطة واالحتالل ال تتجاوز مهام لجان مخططاتها والحفاظ على 

االرتباط الخاصة بحل االشكاالت ذات الطابع الميداني، ال فعل لها وال إرادة، وبالتالي لم تعد السلطة الفلسطينية 
ها ما يشبه برنامج شريكاً سياسياً له أي دور في القرار والتعاطي معه كشريك في صوغ الخطط، بل أصبح ل

اتجاه إداري يغرق السلطة في تفاصيل القضايا التي ُأبهمت في خطة : العمل الذي يقع ضمن ثالثة اتجاهات
االنسحاب من غزة، وآخر تهميشي حيث يمنع على السلطة حديثاً او تفاوضاً حول ما يفرضه االحتالل في 

لى السلطة الفلسطينية لتصفية ما يسميه الضفة، وثالث تنفيذي، يتمظهر في االستمرار في الضغط ع
 . اإلسرائيليون بالبنية التحتية لحركات المقاومة الفلسطينية وتصفيتها وفق المخطط اإلسرائيلي

أما ورقة العمل الثالثة فكانت بعنوان الرؤية الفلسطينية لمستقبل قطاع غزة من جهة نظر تيار المقاومة، قدمها 
إن رؤية المقاومة لما بعد االنسحاب هي التمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي طالما ماجد أبو دياك، وقال فيها 

بقي االحتالل، التمسك بسالح المقاومة حتى في قطاع غزة لمواجهة اعتداءات إسرائيلية محتملة، ووقف 
تكمن في وأضاف ان التحديات المستقبلية . المقاومة في قطاع غزة إال للرد على االعتداءات اإلسرائيلية

ضرورة المواءمة بين التصدي الستمرار االحتالل على تخوم القطاع والتعامل مع مرحلة العمل المدني، ودعم 
برنامج المقاومة بكل الوسائل، وضرورة إشراك كافة القوى السياسية في القرار الوطني، ومشاركة المقاومة 

 ). الحياة المدنية( في إدارة الشأن الفلسطيني اليومي
 على هذه الورقة رفعت شناعة فقال ان كل الشعب الفلسطيني وكل القوى الفلسطينية أسهمت بمواجهة عقب

االحتالل، ولذلك فإن هذه المرحلة تتطلب ان تجعل من غزة منطقة يتعايش فيها الفلسطينيون بشكل يستطيعون 
اومة، فالمقاومة يجب ان تظل وقال انه ال يحق الحد ان يسقط خيار المق. معه بناء مجتمع قادر على التحمل

مستمرة ما دام االحتالل مستمرا وليس هناك حلول سياسية تتناسب مع الثوابت بما في ذلك االنسحاب من 
 . ، فحتى تقوم الدولة يجب ان يحصل انسحاب كامل، وتتحرر القدس، ويعود الالجئون الفلسطينيون67أراضي 

  :الرؤية العربية
:  النقاش فقد اداره الدكتور علي فياض، وكانت ورقة العمل الرابعة تحت عنوانأما الجزء الثالث من حلقة

الرؤية العربية لمستقبل قطاع غزة وخصوصا مصر، قدمها الدكتور وحيد عبد المجيد وعقب عليها وليد محمد 
سوريا في ورقته رأى الدكتور عبد المجيد ان االتجاه العام بالنسبة لرؤية دول مثل مصر واالردن و. علي

والسعودية لمستقبل قطاع غزة تحدده حسابات كل منها بخصوص مخاطر محتملة او ممكنة عليها في المقام 
االول، ثم على قضية فلسطين في ما بعد، وان مصر عملت في هذا الخصوص على محاولة تجنب ثالثة 

ان يمثل ضغطا على مصر تهديدات، اولها التهديد الذي ينتج عن تحويل غزة الى سجن كبير على نحو يمكن 
ألن حدودها ستكون هي المتنفس الوحيد، والتهديد الثاني الذي يمكن ان ينتج عن نجاح ذراع عسكري او آخر 
لهذا الفصيل الفلسطيني او ذاك في تهريب اسلحة وذخائر عبر الحدود، والتهديد الثالث ان يترتب على سيطرة 

 على القطاع، فحركة حماس هي امتداد لجماعة االخوان حركة حماس منفردة او متحالفة مع فصائل اخرى
وأضاف ان مصر هي اكثر الدول . التي تمثل تحديا للنظم في مصر وسوريا واالردن بدرجات وأشكال مختلفة
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العربية امتالكا لرؤية محددة في هذا المجال ال تقتصر على ادراك التهديد، وإنما تشمل وضع خطط بهدف 
 . والتحرك في اكثر من اتجاهتجنبه او تقليص خطره 

في تعقيبه، رأى الدكتور وليد محمد علي ان من الوهم ان يظن اي نظام عربي انه قادر على القيام بوضعه، 
بعيدا عن الصراع الصهيوني الفلسطيني، اذ ان الكيان ال يستهدف فلسطين فحسب بل كل المنطقة، وأكد ان 

 تحدث في غزة، ففلسطين كانت عبر التاريخ العمق االستراتيجي مصر تتأثر تأثراً مباشراً بالتطورات التي
لمصر وغزة هي بوابة هذا العمق، وبالتالي فإن مصر وشعبها اكثر المتضررين من قيام دولة يهودية على 

ودعا جميع االطراف في العالم العربي الى ان تعيد حساباتها وتؤجل خالفاتها على . ارض فلسطين
اتية، ألن كل االنظمة تتغير والذي يبقى هو الشعوب ومصالح األمم، ودعا مراكز الدراسات االيديولوجية واالدو

في مصر الى عدم االنشغال بالتحرك السياسي واالضاءة على العمق االستراتيجي للصراع الدائر بين المشروع 
 . ة اخرىالصهيوني الذي يريد ان يسيطر على المنطقة ويفتتها من جهة، وبين شعوب أمتنا من جه

وتحت عنوان الرؤية الدولية لمستقبل قطاع غزة قدم الدكتور كمال ناجي ورقة العمل االخيرة وعقب عليها 
الدكتور ناجي اثبت في ورقته عدم توازن الرؤية الدولية للحل السلمي للصراع، وانحيازها للرؤية . منير شفيق

لدولية وتترك مواضيع الحل النهائي التي يراد ان تعقد في االسرائيلية ال سيما انها تستثني العديد من القرارات ا
وبين أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة . ظل ميزان قوى مختل لمصلحة إسرائيل دون أساس قانوني واضح

هو تصرف منفرد من طرف واحد يهدف لخلق واقع يتناسب مع المصالح االستراتيجية إلسرائيل، وأن 
ادة انتشار بالمعنى القانوني والعملي، ويعني ذلك استمرار مسؤولية إسرائيل االنسحاب ليس سوى عملية إع

وختم قائال إن قدرة الفلسطينيين على الحوار والتفاهم . القانونية كقوة احتالل لقطاع غزة وفقا للقانون الدولي
 . وااللتزام بما يتفقون عليه تخفف وطأة الضغوط عليهم

ان خطة خارطة الطريق لم تعد موجودة إال للضغط على : ر شفيق قائالوبعد ورقة الدكتور ناجي عقب مني
السلطة الفلسطينية من أجل أن تفكك فصائل المقاومة، ورأى أن أوروبا وأميركا رهنتا كل شيء في ما يتعلق 
بالصراع بموافقة شارون، فلم يكن الوضع الدولي في يوم من األيام بهذا الهزال والتماهي مع السياسات 

ورأى ان مستقبل القطاع يتقرر في الضفة ال في غزة، كما يتقرر في الموقف من الجدار . سرائيليةاإل
والمستوطنات واالحتالل وتهويد القدس، ألن اختيار االستسالم في هذه الجوانب سيحول غزة الى ما يشبه الماء 

راتيجية، فاستراتيجيتها حاليا هي ليس صحيحا أن الدول العربية ليس لها است: وأضاف. اآلسن المحكوم بالفساد
وختم قائال إن الصراع . عدم رغبتها في ممانعة أميركا، وال يريدون الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني

ومقاومة الهجمة الصهيونية على المنطقة على األقل في المرحلة الراهنة والمدى المنظور ليس باالقتصاد 
 . سياسي والكفاح الشعبيوالتفوق التكنولوجي بل عبر الصراع ال

. وقد شهدت أوراق العمل نقاشات موسعة وقراءات نقدية للواقع الفلسطيني والعربي والدولي المعاصر
 .وستصدر هذه األوراق في كتاب

  18/11/2005السفير 
  

  !االنتخابات المصرية وآفاق االنتخابات الفلسطينية .34
  سميح شبيب

ريعية المصرية، يثير االنتباه خاصـة فـي بالدنـا؛ ذلـك أن التيـار               لعّل ما حدث في الدوائر االنتخابية التش      
اإلسالمي، وتحديداً اإلخوان المسلمين، قرروا لعب االنتخابات التشريعية، واستعانوا في لعبتهم االنتخابية بالعديد             

ـ           : من عوامل القوة، وأبرزها    شهوداً فـي   الدور التاريخي لإلخوان المسلمين، الذين سبق لهم وأن لعبوا دوراً م
  , 1948حرب 



 

 14

وإضافة إلى الدور التاريخي، استفاد اإلخوان المسلمون، من الدعوة للديمقراطية، ذلك أنهم يمثلون جزءاً مـن                
النسيج االجتماعي والسياسي، وإلى جانب هذا وذاك، استفاد اإلخوان المسلمون، من موجـة العـداء الـشعبي                 

 -وعدم اإلقرار بالتعددية السياسية، فقاموا هم بالدعوة إلى ذلك          للحزب الحاكم، الذي يفرض عدم تداول السلطة        
ما ُأعلن رسمياً فيما يتعلق بالنتائج، بات يشير إلى أن كتلـة            .  وبالتالي كسبوا المزيد من األصوات     -ولو تكتيكاً   

ذا في البرلمان، ويمكن احتساب قوتها بعد التحالفات واالصـطفافات؛ خاصـة إ           % 20اإلخوان، ستشكل زهاء    
عرفنا بأن النسبة العالية من المستقلين الفائزين، ستتحالف مع الحزب الحاكم ومع اإلخوان، وفـق االخـتالف                 

  .السياسي فيما بينها
مؤشـرات  .  مع ما سـيحدث عنـدنا فـي فلـسطين          - الى حد ما     -لعل فيما حدث في مصر، سيكون شبيهاً        

 من مقاعد المجلس التشريعي، كمـا ان هنالـك          %28 -24االستطالع عندنا تشير الى فوز حماس بما نسبته         
اعتبارات كثيرة تدعونا للقول، ان نسبة المستقلين ستكون عالية، مقابل تفكك جبهة مرشحي السلطة وفتح ومن                

  .سبق لهم أن جربوا حظوظهم في التشريعي االول
ير بالديمقراطيـة   حماس من جهتها، ومنذ أشهر عديدة، قررت خوض االنتخابات التشريعية، وقامـت بالتبـش             

وتداول السلطة واحترام التعددية الفكرية والسياسية، ولعله من نافلة القول، ان حماس لن تجهد نفسها كثيـراً او                  
من المقاعد التشريعية، وهي    % 30 -25ستكتفي حماس بنسبة    . قليالً، بالعمل على ان تكون هي السلطة المقبلة       

، مع قوى جديدة في مقدمتها مستقلون والشعبية، وبالتالي فـستكون           تراهن على تحالفات داخل التشريعي القادم     
كتلة مانعة، وستكون هذه الكتلة قادرة بالتالي على الضغط على الحكومة الفلسطينية، لتخصيص موازنات عالية               

ولعل فيما حدث في مصر، وما تؤشر اليـه         . للتعليم والصحة، والتقليل من مصاريف األمن وأجهزته المتعددة       
لمؤشرات في فلسطين، يدفع للقول، ان اإلخوان المسلمين، يتأهبون ألخذ دور مماثل في سورية، فيما اذا أقرت                 ا

السلطة بشرعيتهم، وبالتالي تمكنوا من االستفادة من فسحة الديمقراطية في انتخابات قادمة، أمـا فـي األردن،                 
 االستفادة من المعطيات االقليمية الدائمـة، قـدر         فالوضع بات مهيًأ لإلخوان الستعادة دورهم المفقود، وبالتالي       

  .اإلمكان
  18/11/2005األيام الفلسطينية 

 
 ! من مشاركة حماس في االنتخابات ؟يخافونلماذا  .35

  أحمد محمد بحر. د
يبدو أن قرار حماس المشاركة في االنتخابات البلدية والتشريعية قد أخذ حيزاً واسعاً واهتمامـاً كبيـراً لـدى                   
الدوائر األمنية واإلعالمية المحلية واإلقليمية والعالمية، وخاصة بعد إجراء االنتخابات البلدية التي أكدت علـى               

 على االمتداد الشعبي الواسع وسط الجمهور الفلسطيني        مدى فاعلية وتأثير حماس في الساحة الفلسطينية، ودلت       
واألهم من  ،  بحيث أصبحت تهدد مصالح المنتفعين الذين تربعوا على عرش السلطة أكثر من أربعة عقود خلت              

ذلك وحسب االستطالعات أن فوز حماس في االنتخابات التشريعية أكيد بإذن اهللا والذي سيعطيها دفعـة أكثـر               
ات وجودها وشرعيتها من خالل الناخب الفلسطيني الذي سيقول كلمته، ومـن ثـم سـتكون                وقوة أكبر في إثب   

المشاركة السياسية تحت قبة البرلمان مع استمرار النهج المقاوم في انتزاع الحقوق الفلـسطينية حتـى دحـر                  
جابيـة علـى    إن نجاح هذا النموذج الوطني الرائع سيكون له انعكاسـاته االي          . االحتالل عن أرضنا المغتصبة   

 .المستوى المحلي واإلقليمي والدولي بل سيكون له األثر الكبير على كل الذين يتوقون إلى الحرية واالستقالل
ومما زاد من اهتمام العالم أن تلك االنتخابات تجري في ظل االندحار الصهيوني من قطاع غزة وهـذا يعتبـر       

مقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس وتأكيداً علـى أن         لدى أوساط الشعب الفلسطيني نصراً حقيقياً لفصائل ال       
نهج المقاومة هو النهج الصحيح في طرد االحتالل في ظل سقوط كل الخيارات االستـسالمية التـي جربهـا                   
المفاوض الفلسطيني ولم تجد نفعاً بل أسفرت عن قتل عرفات بالسم من الذين أعطوه جائزة نوبل للسالم، وجاء                  
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 مرونة أكثر من سلفه وسقفاً أقل إال أن الصهاينة لم يعجبهم ذلك بل يريدون منه أن ينزع                  محمود عباس ليعطي  
سالح المقاومة وأن يشعل نار الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني حتى ولو فعل ذلك ال سمح اهللا فلـن يرضـوا                     

تَهم قُْل ِإن هدى اللِّه هو الْهدى ولَِئِن اتَّبعتَ َأهـواءهم           عنه  ولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّ          
 .120بعد الَِّذي جاءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيٍر البقرة آية

 . صهيون التلموديـة   كيف ال وهم الذين قتلوا زعيمهم اسحاق رابين حين شعروا أنه سيغير من استراتيجية بني              
لذا فال غرابة أن تكون التصريحات المحمومة ضد حركة حماس من قبل بوش وشـارون ورايـس وشـالوم                   

إن سياسـة   : وقال شارون . والرباعية والتي مفادها إن أرادت حماس دخول االنتخابات فعليها أن تلقي سالحها           
اس سيتجول في الشوارع وأضاف أنه إن       إسرائيل تجاه حماس لم تتغير وسوف تعترض سبيل أي ناشط من حم           

إن أي ممثـل    : وقال مستشار شارون اإلعالمي   . شاركت حماس في االنتخابات فلن تكون هناك تسهيالت أمنية        
 .لحماس سيقوم بدعاية انتخابية لنفسه ينبغي له اتخاذ وسائل الحيطة والحذر خوفاً على نفسه

االت اليومية في صفوف حركة حماس في الضفة الغربية مـن           لقد ترجم الصهاينة هذا التهديد من خالل االعتق       
ومـا  . القيادات والكوادر التي ستدخل االنتخابات البلدية والتشريعية ألجل إعاقة وتعطيل سير العملية االنتخابية            

ـ                 ة اغتيال أمجد الحناوي القائد العام لكتائب القسام شمال الضفة الغربية بمنطقة نابلس إال بغرض تفجير المنطق
 . ومن ثم إلغاء االنتخابات

أما موقف السلطة وفتح فهما يرغبان بدخول حماس االنتخابات بشرط عدم اإلمساك بالسلطة والقرار الفلسطيني               
وعلى هذا يخططون ويمكرون فهم الذين فرضوا      . بل يريدونها أن تظل معارضة ضعيفة أمام األغلبية الفتحاوية        

م حتى يتاح لحركة فـتح إعـادة        25/1/2006النتخابات التشريعية إلى    على السيد محمود عباس تأجيل موعد ا      
 .ترتيب أوراقها لمواجهة حماس والتحضير لقانون انتخابي يتوافق مع مصلحة فتح الحزبية

فمرة تحدد موعد   . لذا فالمراقب للعملية االنتخابية يرى التخبط واإلرباك في قرارات اللجنة المركزية لالنتخابات           
ثم تؤجل، فقد تم االتفاق على انتخابات البلديات لتكون على مرحلتين، ولكن أصبحت ثالث مراحل،               االنتخابات  

قالوا بنظام الدوائر ثم نظام القوائم وبعد ذلك أصـبح          . ثم أربع وهناك مرحلة خامسة وربما تكون سادسة وهكذا        
 مجلـساً   41(م في الضفة وغزة     15/12/2005أعلنوا أن انتخابات المرحلة الرابعة ستجرى في        . نظام المختلط 
. وتأجيل انتخابات بلدية غزة وخان يونس وجباليا والنـصيرات إلـى إشـعار آخـر              )  في غزة  3في الضفة و    

م إلى إشـعار    15/12/2005واألدهى واألمر إنهم أعلنوا عن تأجيل انتخابات مجلس بلدية الخليل المقررة في             
جة أنهم لم يحصلوا على ضمانات من الجانب اإلسـرائيلي          آخر وذلك بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بح       

وأما بلدية رام اهللا فقد صدر مرسوم رئاسي يحـدد فيـه توزيـع              . بشأن التسهيالت الضرورية لحركة الناخبين    
 للمسلمين األمر الذي أثـار اسـتياء   7 مقاعد للمسيحيين مقابل 8مقاعد بلدية رام اهللا بين المسلمين والمسيحيين      

 .وساط الشعبية والرسمية لهذا المرسوم الجائروسخط األ
هذا التخبط واإلرباك والفوضى واالستهتار بعقول الناس، والتغيير المفاجئ فـي المواعيـد حـسب المـزاج                 
والمصلحة الحزبية الضيقة ناتج عن حالة الضعف والتراجع والخوف المتوقع من فوز حماس بأغلبيـة مقاعـد                 

الة عبد اهللا اإلفرنجي مسئول مكتب التعبئة والتنظيم في لقائه مع الصحفيين في             وقد عبر عن هذه الح    . البرلمان
م فقد اعترف بوجود مشكلة وأزمة حقيقية تواجه حركة فتح التـي تـستعد النتخابـات داخليـة       10/11/2005

 اآلن أن ال أجد أي عذر لوضعنا الحالي داخل فتح وفرصـتنا :  الختيار ممثليها في االنتخابات التشريعية، وقال 
ولكن لألسف حتى هذه اللحظة لم ننجح في أن         .. نعقد المؤتمر السادس وأن نعبئ االستمارات وننتخب قيادات         

 ... .نترجم ما نريد على األرض في كل األقاليم 
ورغم تلك التحديات الجسام فإن حركة حماس ستمضي بإذن اهللا في المساهمة في بنـاء الـوطن مـن خـالل                     

ة والحفاظ على استمرار مشروع المقاومة كي تسود العدالة والمساواة ولكـي يـنعم شـعبنا                المشاركة السياسي 
 .بالحرية واالستقالل
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  16/11/2005الحقائق 
  
  

 
  بين احتماالت الصراع وضمانات السالم لبنان    السنة والشيعة في .36

  فحص   السيد هاني
علـى     اعتماداً   لبنان،   في   شيعي   و توقعه من صراع سني    يعلن خوفه أ     ان   أو أجنبي    أو عربي    لبناني   من حق أي  

والغالبية    لبنان،   الموقع المقابل للسنة في      أصبحت في    ان سوريا المتهمة بقتل الرئيس الحريري      :  وقائع منها مثالً  
من سـوريا وان كـان رئـيس           موقفها السلبي    ال تخفي    والقيادات السنية،    اللبناني   العظمى من الجمهور السني   
وقـد     يحاول تلطيف موقفه كمعبر عن حساسية سنية تفضل الصبر على العجلـة،              الوزراء السيد فؤاد السنيوره   

تناوله فيـه      االسد الذيبشار   يتعامل بهدوء مع خطاب الرئيس السوري        ظهر ذلك اخيرا عندما آثر السنيورة ان      
  ثالثـا،    حين ان حزب اهللا اوال وحركة امل ثانيا وغالبية الجمهور الـشيعي              هذا في  ..  شخصيا وبقسوة ملحوظة  

يقبلـوا     لـم    هؤالء جمعياً    عالمة ارتياح او رضا باغتيال الرئيس رفيق الحريري،          يبدو عليهم اي     ومن دون ان   
منشدين الـى هـذا        نحازا،سوريا واعتبروا تقرير لجنة التحقيق الدولية تقريرا سياسيا م        حتى االن بصحة اتهام     

تضع سالح     والتي   الموقف الصريح بدفع من لغة التقرير وما سبقه من قرارات دولية مهدت له او ترتبت عليه،               
  ب دليل عداء له وتـدخال وصـائياً  يعتبره الحز   جملة اهدافها وتطالب بما     لبنان في    المقاومة وقضية الحزب في   

ويظهر موقف الحزب بالنسبة لهذا االمر وفاء وميل الى حماية موقع سوريا               الشأن اللبناني،    في   او امريكياً    دولياً 
وانتهاء الى انسحاب      بكل التصريحات الالحقة،     مروراً   من مظاهرة الثامن من مارس،       بدءاً   الواقع اللبناني،    في

  الن الرئيس السنيورة قـرر فـي         للبناني،وزراء الحزب ومعهم وزراء حركة امل من جلسة مجلس الوزراء ا          
  في   العاشر من الشهر الجاري      قبل ساعات من انعقاد الجلسة في        يضع خطاب الرئيس السوري      بداية الجلسة ان   
  لقد خرج الوزراء احتجاجاً    .  يوضع سلفا ويطلع ويوافق عليها الوزراء        برنامجها من خارج جدول االعمال الذي      
الرد على ما جاء فيه من         التمهل في    او رغبة في      عن تضامن وقبول بمضمون خطاب الرئيس السوري       وتعبيرا 

المعلومـات  كبير مع العلـم ان       تعبيرات قاسية ومواقف اعتبرها كثيرون بمثابة اعالن حرب على فريق لبناني          
يكونوا متشنجين او مصرين علـى         مالمتسربة من الجلسة تؤكد ان الرئيس السنيوره واعضاء حكومته الباقين ل          

كالم عن     يدخل اي    وان وزير االعالم اعلم الوزراء المعترضين بانه لن          اظهار التشنج من الخطاب والخطيب،    
وقد كان اربعة منهم قد شاركوا من البدايـة            لك انسحب الوزراء،  ومع ذ    يعقب الجلسة،    البيان الذي    الخطاب في 

الحـديث     يجـري    من االحداث التي   يكون موضع تداول هادئ باعتباره حدثاً   الخطاب سوفوهم على علم بان   
  وبعد االنسحاب ذهب الجميع الى دارة رئيس مجلس النواب نبيـه بـري               جلسة من دون اسهاب،      اي   عنها في 

 حكم او ازمـة وزاريـة تبـدأ         اتجاه خلق ازمة     للتداول واالتفاق على االكتفاء بهذا التعبير من دون تصعيد في          
يوم واحد مـن       اما مظاهرة بعلبك الكبيرة بعد     .  اء الحزب وحدهم من الحكومة    بانسحاب وزراء الشيعة او وزر    

  قبل الخطـاب واالشـكال،     اي   يقولون بانها كانت مقررة سابقا،     فالعارفون باالمر  .  الخطاب واالشكال الحكومي  
اسعار المازوت على ابـواب       ( كانت سبب المظاهرة     ع هو ان القضية المطلبية التي     لفت نظر الجمي     ولكن الذي  

تحولت الى قضية سياسية من خالل احـراق الـسيارات والـشعارات             )  منطقة البقاع الفقيرة     الشتاء القارس في  
  مقصود؟؟فهل كان ذلك من عفوية الجمهور ام انه كان من خالل توجيه    المعادية للرئيس السنيورة،

ويضيف بعض   ..  المظاهرة     السنيورة قد شاركت بفعالية في    و   خاصة وان قوى سياسية حزبية معادية للحريري      
الخامس عشر من الشهر       آخر للمظاهرة وهي     ن قد حدد موعداً   المتابعين من دون ادلة واضحة ان حزب اهللا كا        
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  على الحكومـة ورئيـسها،       وسياسي    مظاهرة احتجاج مطلبي   وكأنها   ثم عجل بموعدها الثاني    )  نوفمبر  ( الجاري
   . من الشعارات والتهافات اثناء الظاهرة   ومن هنا جاء القسم السياسي 

  الـشيعي    بانفجار الصراع السني     منطقياً   يرتب على هذا الكالم وهذه الوقائع احتمالً         ان   محلل سياسي    يحق الي 
يحكم عقل االطراف اللبنانية المختلفـة         قلل من واقعية هذا االحتمال إال االهتداء الى منطق آخر         ي   وال .  لبنان   في 

  فهل هناك منطق آخر؟ .  هذا المفصل المعقد   في
يوم الجمعة االخيرة من شـهر         قبل الخطاب كان هناك خطاب لالمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا في             

تأكيده علـى ان       كان في    االساسي   ولكن الكالم السياسي     ومتوتراً،   كثيراً   قال فيه كالماً    -  يوم القدس   -  رمضان
...  حماية امنه بالشراكة مع الدولـة     التزامه بالدفاع عن لبنان و       معلناً   مسألة حوار،    هي    مسألة سالح حزب اهللا،   

اقـل     رود الرسن خطاباً     تيري   يوجه الى المبعوث الدولي       ان عيد الفطر تعمد السيد نصر اهللا        وبعدها بايام وفي   
الى المرونة بعد ما كان السيد نفسه ومن خطابه السابق قد رفض منطق الرسن وادانه عنـدما                    او مائالً    تشدداً

لبنان انطالقا من مـضمون قـرارات           االخير بوضوح وصراحة قاسية الى حزب اهللا وسالحه في         تعرض هذا 
   . تعرضت للموضوع   جلس االمن التيم

وقد وصف البيـان       ميليس عقب صدوره،   حول تقرير        وقبل ذلك كان حزب اهللا قد اصدر مع حركة امل بياناً          
يعتبـره     عن ما    وتوقف البيان،    بشكل مطلق ضد التقرير،      يحسم سلباً    انه لم    اي   ي،بانه اقرب الى اللون الرماد    

  طبعاً   مسبق تجاه سوريا،     على وجهة نظر سياسية او موقف سياسي         للتقرير او انه بني      ة تسييساً الحزب والحرك 
يعتبر انـه هـو        ذلك ان الحزب      على حزب اهللا،   البيان الرد من امالءات حركة امل        في   يكن اللون الرمادي     لم 

ورغـم     ان الحزب،    يعني   وهذا   البيان،   في   الرمادياللون     االقوى واالقدر على االمالء اذن فالحزب شريك في       
ويفهـم     لبنان اهميتها وتأثيرها على حركة المقاومـة،         ينكر احد في     وفاء لعالقة تاريخية ال      تعاطفه مع سوريا،  

ضادة لدى  يميل الحزب الى تفهم الحساسية الم        الجميع بناء على ذلك حاسية الحزب تجاه القطيعة مع سوريا كما          
   . من السنة والدروز والمسيحيين عموماً   اآلخرين،

يـه  ف   تم حراك سياسي     وبناء على هذه الفهم المتبادل للحساسيات المختلفة لجميع االطراف تجاه بعضها بعضاً،           
بـين  صمدت امام هزات عنيفـة         من العالقة المحكمة والتي    ..  الكثير من التداخل والتواصل وقليل من القطائع      

المعركـة االنتخابيـة بالتحـالف         الى الدخول في     وزعيمه وليد جنبالط،     االشتراكي   حزب اهللا والحزب التقدمي   
وصوالنج الجميل     شملت جبران تويني     حة تحالفاته التي  الواسع بين حزب اهللا وحركة امل وتيار المستقبل ومرو        

وقـد   ..  كـسروان   -  انتخابات جيل    انية مع تيار مشيال عون في     صلة ميد    يبني   ينس الحزب ان     ولم   والقوات،
يتفق عليـه مـع وليـد          ب اهللا ان  اثرت هذه الحركة المركبة نتائج مركبة مثلها ومن امثلة ذلك ما استطاع حز            

 لغـة    حبنبالط على التراجع عن اعطائه االولوية الستقالة رئيس الجمهورية مع ما الحظه الجميع من هدوء في               
..  رغم كل االشكاالت والتعقيدات      جامعاً   خطابه مع سوريا وعودته الى طرح الفضاء العروبي          وليد جنبالط في  

يفضل حسم مـسألة رئاسـة         الذي   منها الطرف الماروني     مختلفة،   يحاور اطرافاً    هذاتوجهه     وكان الحزب في   
  وتيار المستقبل خصوصا،     لدى الطرف السني،     مقبوالً   ك حالً ما جعل ذل     المؤسسات الدستورية،    الجمهورية في 

يغلق باب التفاهمات المبدئيـة        لكن ذلك ال  و   يصرون على االقالة او االستقالة،       وان كان بعض ممثليه السياسيين     
   . بين الجميع

علـى     المبنـي    مع السياق الجزائي  المتداخل     السوري   السياق السياسي    وضع في    وقبل هذا كان حزب اهللا الذي     
  عد اغتيـال الحريـري،    اليام عديدة ب      لهج اللبنانيون جميعاً      اغتيال الحريري،    احتمال شراكة سورية لبنانية في    

عموما وموقف حزب اهللا من قضية االغتيال عندما افتقدوا التعبير المالئم              بأسئلة وشكوك حول الموقف الشيعي     
التعزيز قبل دفن      بعض االوساط الشيعية من المشاركة في        حتى ان تخوفا ما ظهر في        للحادثة،   اًووضوح   حجماً
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فكرة سلبية لدى آل       قد بادر بسرعة الى التعزية واكد عدم وجود اي           رئيس نبيه بري  وان كان ال     الرئيس الشهيد، 
متعمد ضد احد      نشاط سياسي     فليس له عالقة بأي    محدود   سني   وان كان هناك جو شعبي       وانصارهم،   الحريري

لى الخروج المتدرج مـن التعقيـدات    وحزب اهللا ا     وميل آل الحريري     ، « بعد الدفن   » بعد ذلك،  ..  وخاصة الشيعة 
بينه وبـين الـرئيس      عن لقاءات      خرج السيد حسن نصر اهللا على اللبنانيين حديث مطول وتفصيلي            الظاهرية،

  فضال عن الحزب والمقاومة وسالحها الـذي      هو المفجوع االول       بحيث اعتبر انه شخصياً       قبل اغتياله،  الشهيد
قام بـه أعقـاب        لمسعاه الذي    استكماالً   ودولياً   باختياره وسعيه احد اهم ضماناته وطنيا وعربياً         اصبح الحريري  

وانتزع    توطين المقاومة وسالحها،     اسهم في    اتفاق نيسان الذي     ودوره في   1996 للبنان عام      االجتياح االسرائيلي 
جديد تجـاه      ذلك لمزاج دولي     اعترافا دوليا بها واحتراما لحركتها من خالل الحركة الفرنسية الناشطة ممثلة في           

   . اهم من أسس له ورعاه   وكان الحريري   المقاومة،
من دون االستقالة من      ..  على قبول ورضا       هما جمهورهما الشيعي  وتوالت تعبيرات حزب اهللا وحركة امل ومع      

   . عن هذه المترتبات   مع التعبير القوي   مترتبات العالقة مع سورية واحياناً
افسح فيها امكنة لظهور أخير النصار سـوريا مـن           رتبها حزب اهللا       ولم تكن مظاهرة الثامن من مارس التي      

من المسألة بل لقـد نظـم          لم تكن المظهر الوحيد للتعبير عن الموقف الشيعي          انية،شخصيات اللبن االحزاب وال 
حزب اهللا زيارات قيادية وكشفية وزيارة السر شهداء الحزب واسراه الى ضريح الـرئيس الـشهيد وشـارك                  

  وره والجمهور الـشيعي   ع قد شجع جمه   بعدما كان قبل ذلك باسابي       مدينة صيدا،    في   االحتفال التأبيني    بفعالية في 
ذلـك فقامـت       ولم تقصر حركة امل فـي      ..  صيدا للتعزية    في   الجنوب على التدفق الى دارة آل الحريري         في 

   . مدينة صور   في   بحركات مماثلة وتبنت كل مظاهر احتفاالت الحزن على فقد الرئيس الحريري
دا فيها من تعارض ظاهرة قال البعض بان حـزب اهللا قـام              الحزب وما ب   محاولة للقراءة المركبة النشطة      وفي

موقفه بـسبب فرصـة        بترتيب حركته على اساس ما حسبه بدقة من امكان استضافته سياسيا تمهيدا للشك في             
 ضيقها من حضوصية     يأتي   والتي   كصديق وحليف،    غياب الرئيس الحريري     التعبير عن موقفة من      االضيق في 
وان    وقوى عن العضالت االخرى،      يتمهل ويحشد ليكشف ان عضالته التقل حجماً         ما جعله    سوريا،العالقة مع   

يكـون بـسيطا ومباشـرا         يمكن ان    ال   بل من اجل حماية موقفه الذي        يستخدمها بشكل سلبي     ان   ينوي   كان ال 
   . كموقف المعارضة المتحررة من كل اعتبار سوري

يكون نهائيا بان هناك ارادة قوية لـدى حـزب اهللا والـشيعة                يقول بشكل واضح وقد ال       وهو ..  عالوقائ   هذا في 
يحمل احتماالت انفجار صـراع بـين          يمكن ان    حاد   ثنائي   شيعي   سياق سني    منع وضع المسألة في      عموما في 

مـن     فما الـذي   ..  بلدان عربية اخرى     في   ييجر    مع ما  خطير   لبنان ليتواصل ذلك بشكل مأساوي       الطائفتين في 
  يكشف ان هذه االرادة نهائية وعميقة؟   يجعل او   شأنه ان

  لبنان عمومـا،     يقال عن السنة في      مما   تأتي   اما االعماق السنية السلمية فهي     ..  هنا البد من الذهاب الى االعماق     
  غير متضايقين من الواقع اللبنـاني،        الى ذلك فانهم     لون الى العنف،  الغلب واليمي االعم ا    من انهم اهل مدنية في     
وهم شركاء فيمـا ترتـب علـى االنـسحاب             خاصة بعد الخروج السوري،      إذ اصبح موقعهم ودورهم اقوى،     

  الـوطني وكان التوجـه       الشهيد،   شاركوا فيها من خالل نشاط الرئيس        بفعل المقاومة والسياسة التي      االسرائيلي
المتقدمة مـن   وهنا تحققت الدرجة     ..     لحزب اهللا قد افسح المجال لشراكة اعمق ووحدة وطنية على هذا الصعيد            

  تحدث عنه السيد بالتفصيل،      الجاذبية المتبادلة بين الرئيس الشهيد والسيد نصر اهللا وانتجت الحوار المعمق الذي           
والسيد حسن نصر اهللا علـى التحـالف           حرص الشيخ سعد الحريري      واستكملت المؤثرات االيجابية دورها في     

يغضب ويعاقب كوادر الحزب الذين خالفوا التعليمات          يد نصر اهللا  بيروت وبشكل شفاف جعل الس       في   االنتخابي
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لعملية    الحزب شبهة خيانة ووعد بقيادته شخصياً        يجوز ان تكون في      االقتراع ورد على ذلك بانه ال        الحزبية في 
   . يريالضاحية الجنوبية حماية للتحالف مع وليد جنبالط حليف تيار المستقبل وآل الحر   االقتراع في

يستنفرون كـل مـا عنـدهم مـن            ان الجميع كانوا     اجمع كل من له صلة بتيار المستقبل وبآل الحريري         ..  هنا
يـذهب     وال   يعود الى حادثة االغتيـال،       زب اهللا فيما  يذهب الكالم الى إلقاء الشبهات على ح         احتياطات حتى ال  

صراع خطير ومكلف ومدمر بين الشيعة والسنة الذين ال تستطيع الفئات المـسلحة             الى التمهيد النفجار       بالتالي
منهم والمتفاهمة مع سوريا ان تخلف حزب اهللا وتسلك مسلكا مغايرا لمسلكه تجاه تيار المـستقبل وان كانـت                   

الـسنة وآل  هذا من جهة  ..  الن اكثر هذه الجماعات مرتبطة بحزب اهللا بحيث ال تخرج عن قراره              معه،تختلف  
فان حزب اهللا مسكون برغبة شديدة تكلفة كثيرا عند الشيعة عمومـا وتكلفـه                 اما من جهة الحزب،    ..  الحريري

   المودة والتفاهم مع الجمهور العربـي      هذه الرغبة تتجه الى تمتين حبل        اكثر عند شيعة العراق بصورة خاصة،     
على اسـاس ان المقاومـة       ..  العالم   في   ومنه الى الجمهور السني      د العربية، كل البال    بامتياز في    هو سني    الذي 

  يكون انجاز التحرير مفيدين للشيعة وان كانوا االساس فيهمـا،            ولن تكون ولن     تعاطت مع شأن عام ومشترك،    
  طة الضعف هـذه هـي     نق ..  ا كان السنة والعرب عموما مستعدين لحمايتهما باعتبارهما مشروعا مشتركا         إال اذ  
يتحـول انجـاز       مـن ان     كبيرة من اجل الحفاظ عليها وصيانتها حذراً         يبذل حزب اهللا جهوداً      نقطة القوة التي   

   . النفادالتحرير الى واقعة شيعية حصرية تتعرض بحصريتها الى االستهالك و
 عندما دعا الى المصالحة بـين النظـام         وجهت اليه    وبناء على ذلك اقر حزب اهللا بحرجه وصوابية النقود التي         

  والمعارضة ذات االغلبية الشيعية قبل االحتالل وعلل الحزب ذلك بانه اكتشف ان الجمهـور الـسني                  العراقي
مواجهـة النوايـا االمريكيـة واحتمـاالت           ال لقبول به وانما في       متعاطف مع النظام العراقي      والعربي   اللبناني 

السلبية الحادة من القوى الشيعية العراقيـة علـى مواقفـه            .  ذلك فقد تحمل حزب اهللا التعبيرات     الى     المستقبل،
ـ      في   ودعوته وتشجيعه الى المقاومة ضد االحتالل بصرف النظر عن هويتها المذهبية او السياسية،             ان حـين ك

ة حذرا من االرهاب ومن عودة حزب       يدعون الى الممانعة وعدم المغامرة بالمقاومة العسكري         العراق   الشيعة في 
  الضيق بالشيعة حده االعلى عندما استكملت المقابر الجماعيـة فـي             وبلغ   يملك امكانات المقاومة،     البعث الذي 

العتبات المقدسة ومعهم عدد       طالت اآلالف من الشيعة في        والتي العهد البائد بعمليات التفجير على اساس التكفير       
  العراقـي    ووجهت من الطـرف الـشيعي      ..  يكن لها الحزب موده قديمة       الروحية والسياسية التي  من القيادات   

ـ          انتقادات حادة والذعة العالم حزب اهللا ومحطة المنار خصوصا علي             يلهجتها المتعاطفة مـع المقاومـة الت
يـضع     االطـراف الـشيعية ان    ينس بعض      ولم ...  يعتبرها شيعة العراق والمعتدلون من السنة فوضى مسلحة        

تحكـم     ايـران التـي      ذلك على عاتق العالقة العضوية بين حزب اهللا والجمهورية االسالمية في             المسؤولية في 
   . ت شديدة وكثيرةعالقتها بامريكا والغرب واالحتالل والقضية العراقية تعقيدا

ويعمـل علـى       ت واعتبارات مختلفة ومتعارضة احيانا،    تتداخل فيه مستويا     لسلوكه الذي    طبقاً   إذن فحزب اهللا،  
نظيـر شـواهد توفيقيـة         يجد صعوبة اشد في      ولكن   فيوفق قليال او كثيرا،      التوفيق بينها بدقة وصعوبة بالغة،    

  يالتكال على عالقته الحوارية العميقة مع تيار المستقبل وعلى الرغبة المشتركة ف           فيعود الى ا     ذلك،   ونجاحه في 
اما ما بدا اخيرا من توتر لدى حزب اهللا مع الرئيس              تترتب عليها خسائر كبيرة للجميع،       المواجهات التي    تفادي 

الرئيس السنيورة الى ترسـيم        يالموقف حول تقرير ميليس ومن سع        السنيورة فربما كان متأنيا من التمايز في      
المقـصد     ربما كانـت هـي       وصول المسعى الى مزارع شبعا التي     لحزب اهللا      يعني   ما قد    الحدود مع سوريا،  

الى محاصرة موقف حزب       يحمل مشروعا لهذه المزارع تؤدي       ربما كان    الطرح الذي    في   او االمريكي    الغربي
   . يعتبر تحرير المزارع اهم اسباب التمسك به   لى مسألة السالح الذياهللا واحراجه بالنسبة ا
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تتمثـل     الشيعي   الوعي   هناك موانع في     سني،   انفجار شيعي    الى هذه المواد االحتياطية من اي        اي   إلى هذا كله،  
علـى     فسه لمواجهة عسكرية مع الحـزب،     يعد ن    او سنياً    مسيحياً   لبنانياً   ان حزب اهللا اليرى ان هناك طرفاً         في

وان ترتبت عليـه اشـكاالت اجتماعيـة           مصيرياً   فانه اليشكل خطراً     مهما احتدم،    أساس ان الصراع السياسي   
  يواجه الحزب وكيف ولماذا؟   اذن فمن   وسياسية كبيرة،
  ومعه   ويفقد معناه،    الى كهفه الشيعي     يتحول من افقه الوطني      يرى ان انجاز التحرير بالصراع       والبد ان الحزب  

والحزب كان قد عود الجميـع علـى التـشبث بالقـضية               مصداقيته،   طينييفقد موقف حزب اهللا وخطابه الفلس      
  رسـمي    يترتب عليه من نفور فلسطيني       بها   خطابه وسلوكه الى المستوى العقائدي       يرفعها في    الفلسطينية بشكل 

عـارض حـادا    يكـن االخـتالف والت       من دون ان تصل المسألة مرة الى العداء مهمـا            ن االحيان، كثير م    في 
انتهـاء الـى       تدمير لبنان مرة اخرى وبشكل نهـائي         يسهم الحزب في     ان   يعني   فيما   يعني   وهذا قد  ...  ومتوترا

وهـذا   ..  بكل انعكاساته المحتملة على دول المنطقة     و   االصلي   تحقيق الهدف االمريكي     اي   التقسيم والكانتونات، 
تـصورهم انهـم ان        يـدخل فـي      دمير حزب اهللا ومن ثم الى تدمير الشيعة الذين ال         النهاية الى ت     في   سيؤدي

يحافظوا على سالمة وجودهم ومكاسبهم ومطالبهم المشروعة          يكون بامكانهم ان     ان   استشعروا مذهبيتهم وحدها،  
يترتـب     وما   فظ الوجود الشيعي  يح   لهم ان االندماج هو الذي       يعني   غيره من اماكن وجودهم؟ ما       لبنان وفي    في

بل    البالد العربية،    العميق على الشيعة في      يقتصر االثر السلبي     هذه الحال لن     وفي ...  عليه من ارباح مشروعة   
 انجازاتها الكبرى انها وصلت الى مستوى من الفهم المتبادل والتفـاهم            تعتبر ان من     يمتد الى ايران التي      سوف

  ومبـدئي،    وتضع الشيعة والتشيع بشكل نهـائي        ن الدول العربية لتزيل آثار الحرب العراقية من جهة،        بينها وبي 
دة وتأمينا للمـصالح    للوح   الواسع تجسيداً    الفضاء االسالمي    في   وبصرف النظر عن التفاصيل الوقائع الجزئية،      

ترقـى الـى مـستوى         عالقات االيرانية العربية التي   الوطنية االيرانية المتداخلة مع شبكة المصالح العربية وال       
   . توازيها التفاهمات والحوارات   الضرورة االيرانية والعربية رغم كل التوترات والسجاالت التي

 1992 من انتخابـات       اطار الدولة اللبنانية بدءاً      اهللا المتدرج في  يقود الى قراءة دالالت دخول حزب          هذا الكالم 
بانه    خاصة بعد تسليم حركة امل والرئيس بري         ء الى دخول الوزارة االخيرة واالستعداد لدخول االدارة،       وانتها 
  يدخل حـزب اهللا فـي        فهل  .. لبنان   في   واالداري   الشأن التنفيذي    في   يعد الجهة الحصرية للتصرف الشيعي       لم

يذهب الى تحالف مع       اذا حصل ذلك؟ وهل      جه الشريك الدرزي  يت   االساسي؟ واين    اي   صراع مع الشريك السني    
لبنان    في   يقلقون بين فترة واخرى من شريكهم التاريخي         لبنان   المسيحيين؟ ومع من؟ واذا ما كان المسيحيون في       

يقـيم الـشراكة       مكن ان ي   من الشراكة مع الشيعة كطرف       مضاعفاً   يقلقوا ويخافوا خوفاً      البد ان  فانهم   السنة،   اي
ثنائية مهما بدت قوية ومثمرة لطرفيهـا فإنهـا            الى ذلك فقد اثبتت التجربة اللبنانية ان اي        ...  على اساس القوة  

تحويل قوتـه     يرغب في   ثم ولنفترض ان حزب اهللا   ... لحطة الفصل    منهما في    تحمل مخاطر مشتركة تدمر كالً    
ولندع العراق     ذلك،   ينجح في    وانه   مقدمتهم اهل السنة،     لبنان وفي    جميع الشركاء في  غلبة مطلقة على       الى عامل 

اكـستان  السعودية والبحـرين والكويـت والب        يكون موقف ومصير الشيعة في       ماذا   لخصوصيته المعقدة،    جانباً
تفاهم واالنـدماج بعيـدا عـن المـشترك         ال   يذهب هؤالء الى مصالحهم الوطنية اي        يحتمل ان    وافغانستان؟ اال 

فقـد كانـت التجريـة       مع الحزب ومع شيعة لبنان؟ واذا ما كانت فيهم قوى تتمرد وتتمثل بحزب اهللا،      المذهبي
او مشدود الى اغراء       غير اندماجي    او   هذه البلدان انفصالي     في   حراك شيعي    اما هذه المرة فان اي       السابقة مرة، 

   . ودولياً   ومبرر هذه المرة اكثر بكثير من السابق ومدعوم عربياً   غير عادي   يواجه بعنف   سوف   الغلبة،
يعدل مـن      هو الذي هو االساس و     ولكن الترابط السياسي     مرتبط اخالقيا بدمشق فهذا صحيح،       اما ان حزب اهللا،   

بنـاء علـى       الة التعبير عنـه او المحافظـة عليـه،        يصل احيانا الى حد استح       الذي   تأثيرات الترابط االخالقي  
يدفع العالقة بـين       وعليه فان بناء الدولة اللبنانية الوفاقية من شأنه ان         ..  الضرورات الوطنية او الشيعية اللبنانية    
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  لي،التعامل مع ازمة سوريا مع المجتمع الـدو          في   لتراجع المحكوم باالداء السوري   حزب اهللا وسوريا الى خط ا     
يكون حزب اهللا قد عبر عن اخالقية عالية مـن دون خـسائر                فان صارت سوريا الى تسوية مع هذا المجتمع        

  احتمال ان تنتصر،     االت عدة، الى احتم    فهي   لها،   المعادي   وجه المجتمع الدولي     وان انفجرت سوريا في      كبيرة،
  على اختيـار مـساره الـوطني         ويكون حزب اهللا قادراً       ان تنهزم،  واما   لديها،   فيكون موقع حزب اهللا محفوظاً     
فيبارك حـزب اهللا ذلـك         واما ان تعود سوريا الى التسوية مع المجتمع الدولي           من دون إثم الخيانة،      واالقليمي 

قـوم علـى    ت   تترتب على التسوية التـي       التعاون مع سوريا من اجل تعويض الخسائر التي          ويأخذ فرصته في  
يكون قد وضـع نفـسه ولبنـان والـشيعة        اما اذا سارع حزب اهللا الى التفجير احتياطا لسوريا فانه         ...  التنازل

   . يكن على منزلق شديد االنحدار   ان لم   وسوريا على مفترق شديد الخطورة،
رات حزبية وسياسية وعالئقيـة     المحكوم بضرو    عن ايقاع الخطاب التعبوي      يعرفون عقل حزب اهللا بعيداً       لذينا

على المـشاركة      كثير من االحيان،     يعبر عنها بشكل واضح في       ال   يعرفون رغبة وقدرة الحزب التي       تاريخية،
سعيه الـى هـذه      يتباطأ في   يتأخر او   يقلل او    ر من االحيان  كثي   وان كان الحزب في      الرؤية،   مع كل العقالء في   

لـدى اصـدقائه وحلفائـه         النقد اخالصا ومودة صادقة وشعوراً       يعود على المفاصل ليرى في       انهف   المشاركة،
  نة التـي  الى تنشيط المضادات الحيوية ضد الفت        صادقاً   بواجب النصح والحفاظ على التحرير والمحررين وميالً      

تحاول اطراف دوليـة معروفـة ان          تييمكن ان تنقل الحزب من مقام المقاومة والتحرير الى شبهة االرهاب ال            
من اجل اسـقاطها       يختلفون معه جزئياً،     يندلها الجميع حتى من      بقدر قيمة الجهود التي      تثبتها على الحزب الذي   

   . الخالص   وحصر نعت الحزب بالمقاومة بمعناها الوطني
  يعطي   للزيادة او النقصان مستقبال،      ان بعد سوريا عن لبنان مهما تكن نسبته الحالية واسبابه وسواء كان مرشحاً            

يكون التراجع عنـه انتكاسـة         يمكن ان    مشروع الدولة الذي     والتام في    حزب اهللا فرصة اضافية للدخول النيابي      
   ...  كبيرة

  19/11/2005األيام البحرينية 
  

 ماذا يقرأ اإلسرائيليون؟  .37
  عبد الوهاب المسيري    . د

نقال عـن   .. الشك أن اإلسرائيليين قد قرؤوا ما ورد في موقع المشهد اإلسرائيلي المتميز وهو موقع إلكتروني              
، )مؤسسة الضمان االجتمـاعي الحكوميـة  (الصحف اإلسرائيلية عن تقرير مؤسسة التأمين الوطني اإلسرائيلية      

 والذي أشار إلى ارتفاع عدد الفقراء في إسرائيل في العام الماضي            2005،/8/8لذي صدر رسميا يوم االثنين      ا
فـي  % 5,2 وهم يشكلون ارتفاعا بنسبة      2003·إلى أكثر من سبعين ألف شخص، مقارنة مع العام الذي سبقه            

وقد · %2,4يل التي تبلغ حوالي     عدد الفقراء، وهي نسبة تساوي أكثر من ضعفي نسبة تكاثر السكان في إسرائ            
ظهر هذا التقرير بالتزامن مع ظهور ثالثة تقارير أخرى تشير إلى الفجوات االجتماعية اآلخذة باالتـساع فـي                  

  ·إسرائيل
 17في  (وقد أشارت تمارغوجانسكي، وهي عضو كنيست سابقة في الئحة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة              

شهد اإلسرائيلي في مقال لها بعنوان الهواجس في يوم الغفران إلى أنه في العـامين               نقال عن الم  ) 2005أكتوبر  
األخيرين سجلت إسرائيل نموا اقتصاديا وازدادت مداخيل الدولة من الضرائب، ولكن ثمار هذا األمر بغالبيتها               

قريرها حـول   وتؤكد معطيات مؤسسة التأمين الوطني في ت      · وصلت إلى جيوب واحد في األلف من المواطنين       
 أن النشاط االقتصادي، وعمليات الخصخصة وتخفيض الضرائب لألغنيـاء، زادت مـن             2004الفقر في عام    

 الـذي أقرتـه     2006كما أن مشروع ميزانية الدولة لعـام        · غنى األغنياء وزادت أعداد الفقراء وفقرهم أيضا      
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ي التقليصات المقررة منذ عامين، وال      الحكومة، ال يتطرق إلى التقليصات المرتقبة في مخصصات األوالد، وه         
لتآكل أجور العاملين ومخصصات التأمين الوطني على أشكالها، وهذا ما يعني إبقاء هذه الضربات االقتصادية               

إلى جانب هذا فإن الحكومة اإلسرائيلية تعتزم إجراء تغييرات في رواتب القطـاع العـام، بحيـث                 · على حالها 
لغرض تأمين التقاعد، كما أنها ستسمح بإبقاء الموظف على أنه مؤقـت لمـدة              سترفع نسبة الخصم من الراتب      

خمسة أعوام وليس لمدة عام واحد كما هو الحال اليوم، وفى كلتا الحالتين هناك ضربة جدية لرواتب مستخدمي                  
  ·القطاع العام

ر اإلسـرائيلي يـسرائيل     وقد قرأ المستوطنون الصهاينة أن أكاديمية العلوم السويدية أعلنت عن منح البروفسو           
 مناصفة مـع البروفـسور األميركـي        2005 سنة، جائزة نوبل في االقتصاد لعام        75أومان، البالغ من العمر     

توماس شيلينج من جامعة ميريالند في الواليات المتحدة تقديرا لمساهمتهما فـي تحـسين الفهـم للمواجهـات                  
كما · رحا أفضل للخالفات السياسية على خلفية اقتصادية      والتعاون بواسطة تحليل نظرية األلعاب، الذي يوفر ش       

وقد طيـرت   · أن نظرية األلعاب تفسر سبب نجاح بعض الدول أكثر من غيرها في استغالل ثروتها االقتصادية              
  · وكاالت األنباء الخبر على أنه خبر عالمي محايد البد وأن يدخل البهجة على قلوب أبناء الجنس البشري

يعطينا معلومات مهمة تلقي الـضوء علـى هـذا العـالم            ) 2005 أكتوبر   22(د اإلسرائيلي   ولكن موقع المشه  
 ثم هاجر إلى الواليات المتحدة في صـباه         1930ونظرياته، فقد ولد يسرائيل أومان في مدينة فرانكفورت عام          

ثم هاجر  · تحدة أي أنه نشأ وتعلم في الواليات الم       1955حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الرياضيات عام ،        
وبدأ يعمل محاضرا في كلية الرياضيات في الجامعة العبرية         ·  أي بعد أن أكمل تعليمه     1956إلى إسرائيل عام    

ومن المعروف أن كثيرا ممن يسمون العلماء اإلسرائيليين يتلقون تعليمهم فـي الواليـات المتحـدة                · في القدس 
فهل أومان من هؤالء؟ لم     · حسب ضمن األبحاث اإلسرائيلية   ويجرون أبحاثهم فيها، ثم ينشرونها في إسرائيل، لت       

  ·أجد إجابة على هذا السؤال فيما نشره المشهد اإلسرائيلي
ولكن هذا الموقع اإللكتروني زودنا بمعلومات أخرى في غاية األهمية، فقد أجرى أحد المحررين حـوارا مـع                  

         ن أن أومان يميني متطـرف وأنـه يوظـف          أستاذ جامعي إسرائيلي وناشط سياسي هو سامي شطريت الذي بي
وقد طور نموذجا علميا يوضح أن نزع سالح إسرائيل النووي حل غيـر             · نشاطه العلمي في خدمة أيديولوجيته    

ثم يضيف شطريت أن أومان هو أحد مؤسسي هذا المجال الجديد نسبيا، والمفضل لـدى رجـال                 · مرغوب فيه 
السياسية الكبرى والمسؤولين عـن إدارة مفاوضـات سياسـية          االستخبارات والجنراالت ورؤساء المنظومات     

وليس من  · وأصحاب المجمعات والشركات التجارية الكبرى وكذلك لدى المحللين في أسواق الرأسمال وغيرهم           
الصعب االستدالل فورا على أن القاسم المشترك بين كل هؤالء هو غياب األخالق كقيمة فاعلة فـي احتـساب               

ام الرئيسي للبروفسور أومان، حسب تصور شطريت، هو نجاحه في تطبيق عملـه علـى               إن اإلسه · خطواتهم
وقد أسهم في شبابه أيـضا      · أي القدرة على توقع سلوك سهم ما أو سوق معين         -ميدان سوق المال والبورصة     

ن عن  وكل هذه األمور أبعد ما تكو     ! في تطوير منظومات توجيه استراتيجية لصواريخ باليستية عابرة للقارات        
  ! خدمة اإلنسانية

أما بالنسبة للمواقف السياسية لـأومان فهو من أنصار أرض إسرائيل الكاملة ولذا عارض االنسحاب من قطاع                
لم يربح المستوطنون منه أي شيء بل ربمـا خـسروا           · غزة واعتبره عمال غير أخالقي، غير إنساني وأحمق       

اإلعالم اإلسرائيلية عشية االنسحاب من غزة وقع عليه        وأورد شطريت جزءا من بيان نشر في وسائل         · الكثير
أعضاء جماعة يمينية متطرفة تسمى طاقم األساتذة من أجل المناعة السياسية واالقتصادية من بينهم البروفيسور             

وقد وصف البيان االنسحاب من غزة بأنه عبارة عن رياح ألشرعة اإلرهاب وللعـداء للـسامية،                · أومان نفسه 
 من شأنه أن يشجع على المس باليهود والكنس والمقابر          -بتأييد جهاز القضاء  -نس من قبل شارون     وأن هدم الك  

اليهودية في أرجاء العالم، كما من شأنه أن يضر بالهجرة اليهودية إلى إسرائيل وأن يقوض أكثر فـأكثر ثقـة                    
ي رياضيات هـذا الـشخص      لماذا ينبغي أن تهمن   : وختم شطريت بالقول  · الجمهور بجهاز القضاء في إسرائيل    
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ونظرياته، مهما تبلغ عبقريته، إذا كان تفكيره في القضايا التي يوجد لها تأثير على البشر الذين يعيشون في هذه               
ويمكننـا نحـن أن     · البالد هو تفكير رهيب ومدمر، يقدس الحروب وتقديم الضحايا البشرية إلى ما ال نهايـة              

  ما مدى حيادية جائزة نوبل؟ : نتساءل
عن فيلم مثّل إسرائيل في مهرجان كان      ) 2005/ 5/ 22(وقد قرأ اإلسرائيليون ما نشر في الصحف اإلسرائيلية         

بعنوان ما عدا واحدة من عيني آلفي مغربي وهو فيلم تسجيلي، يستند أصال إلى محادثات هاتفية تـدور، منـذ                    
· ويبدو لنا يائسا متشائما من كل شـيء       ثالث سنوات، بينه وببن صديق له فلسطيني يعيش في الضفة الغربية،            

ومغربي يسجل كل هذا، في إدانة واضحة وصريحة للسلطات القمعية اإلسرائيلية، من خالل دمج حديثـه مـع                  
أطفال ال يستطيعون اسـتكمال دراسـتهم،       :صديقه بمشاهد يومية من حياة الفلسطينيين في ظل االحتالل والقمع         

اقتصاد منهار وآفـاق    · غِّص على الناس عيشهم وتمنعهم من الحركة      أمهات منحصرات في البيوت، حواجز تن     
  فهل سيغير هذا من خريطة اإلسرائيليين اإلدراكية؟ · مستقبلية معتمة

  19/11/2005االتحاد االماراتية 
  

 فرمانات حماس .38
  جمال المجايدة

د االلكتروني ويبدو انـه     في رسالة بالبري  ) كاتب حماس محمود عيد   (القارئ احمد الفلسطيني من غزة يرد على        
لم يستسغ مقال محمود عيد الذي هاجم وانتقد بقسوة كاتب هذه السطور في مقال سابق حول ان حركة حمـاس                    
التعمل اال من اجل مصلحة حماس ولذا فانها التريد أي تهدئة او اصالح اوانتخابات الخ من االعتراضات التي                  

  :يما يلي رسالة احمد الفلسطيني ننشرها كما هي قد تعيد قطاع غزة الى االستعمار من جديد وف
يبدو ان حماس اصدرت فرمانا التباعها حتى يتصدروا الصحف والمواقع االلكترونية فـي فلـسطين ويـردوا              

ال يمكن بأي شكل من االشكال اخفاء       «ومع ذلك اقول وبالصوت المليان      ‚ بعنف ويقمعوا الكتاب ويكمموا االفواه    
وال »‚  المسلمين هو حزب صناعة بريطانية وتبنته المخابرات العربية التابعة لبريطانيا          حقيقة ان حزب االخوان   

يمكن ان ينسى التاريخ ان االخوان المسلمين في فلسطين عملوا ضد منظمة التحرير وانهم تلقوا الـدعم غيـر                   
نية واالنتخابـات   وال يمكن ان ننسى ان حماس كفرت الـسلطة الفلـسطي          ‚ المباشر من المخابرات االسرائيلية     

وال ننسى ان   ‚ التشريعية وامتنعت عن المشاركة في الوظائف العامة حتى تأتي اآلن وتشتكي من القهر الوظيفي             
  ‚حماس تعمل وفق مشروع الخيار االردني الخطير
وال ننسى كيف كانت النزاعات على تبني الـشهداء وكيـف           ‚ ان الشهداء هم من قدم انفسهم ولم تقدمهم حماس        

  ‚ حماس االولى في سرقة الشهداء وتبنيهم وهذه حقائق وليست اتهاماتكانت
وال احد يحقد عليها لكنها خربت بيوت الشعب الفلسطيني الى يو م الـدين رغـم كـل                  » حماس«ال احد يكره    

  .المكياج الذي تضعونه على وجه الحركة االسالمية
  19/1/2005الوطن القطرية 

 
  نتخابات شرعية دستوريةحماس تريد من اال: حوار، الزهار .39

غزة ـ محمد الطاهر المستقبل حاورت عضو القيادة السياسية لحركة حماس محمود الزهار حول تأثير الفـوز   
وفي . النسبي لالخوان في مصر على حركته واستعداد حماس لالنتخابات في فلسطين ومستقبل العالقة بالسلطة             

  : اآلتي نص الحوار
ن في مصر مفاجأة في نتائجها المتقدمة في الجولـة األولـى مـن االنتخابـات                حققت جماعة االخوان المسلمي   

  ما دالالت الذي حدث في مصر وانعكاسه على حركة حماس ؟ . التشريعية
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ـ حماس مشروع فلسطيني وليست في إطار أي من المحاور العربية أو األجنبية ولنـا عالقـات جيـدة مـع                     
كن نحن تنظيم فلسطيني، ونعتبر أن ما يجري في مصر له داللة هامة             األنظمة العربية ومع الشارع العربي، ول     

  .على الشارع المصري
  ماذا عنكم في فلسطين، االنتخابات على األبواب وبعد أسبوع فقط سيبدأ الترشح لها، فهل أنتم جاهزون؟ *

  .ـ بالتأكيد حماس جاهزة وال مشكلة لدينا ومستعدون لهذه االنتخابات
  ماس من االنتخابات التشريعية؟ما الذي تريده ح*

ـ حماس تريد أن تكسب الشرعية الدستورية بعد أن اكتسبت الشرعية الجهادية، وحماس تريد أن تشارك فـي                  
الخروج من حالة الفساد الكبيرة التي ألمت بالقضية الفلسطينية وطالت كل نواحيهـا الـسياسية واالجتماعيـة                 

كن أن يتأتى هذا إال ببرامج واضحة تديرها حمـاس ويجمـع عليهـا              واالقتصادية والصحية والتربوية، وال يم    
ترمم ما خلفه االحتالل وتؤسس لمشروع مقاومة كبير ليس فقط معتمداً على السالح، إنما               و .الشارع الفلسطيني 

يعتمد على مقومات الصمود في المجاالت المختلفة، وبالتالي حماس تريد أن تكـون خادمـاً جديـداً للـشارع                   
طيني، ليس على نمط السنوات الماضية ولكن بنمط جديد سيكون له مـردودات ايجابيـة علـى الحركـة                 الفلس

  .اإلسالمية العالمية، إضافة الى الدور األساسي لها في فلسطين
  هل سيسمح لكم دولياً واقليمياً بتنفيذ ما تريدون؟*

موافقة إسرائيل ولكن فرضـنا وجودنـا       ـ نحن لم يسمح لنا، ولكننا فرضنا وجودنا ليس بموافقة أميركا وال ب            
  .بموقف الشارع منا وما قدمناه في المرحلة السابقة وبما سنقدمه في المراحل القادمة

  كيف ستتعاملون مع الواقع السياسي مستقبالً في ما لو فزتم باالنتخابات؟*
تل والـسجن واإلبعـاد     ـ نحن تعاملنا مع أوضاع أمنية وعسكرية وسياسية صعبة وتعرضنا الى الكثير من الق             

وفي كل مرحلة كنا نحقق اإلنجازات وسيرى العالم أن حماس أيضاً ستحقق اإلنجازات مستقبالً باذن اهللا ولدينا                 
عندنا كوادر تستطيع أن تقود هذا العمل وتصل فيه الى بر األمان            . اآلن مخزون تجربة نستطيع أن نستفيد منه      
  . عالمات القوةوتبقى مؤسسات الحركة بتماسكها واحدة من

  هل في نيتكم تشكيل حكومة أو المشاركة في حكومة بعد االنتخابات؟ *
ـ نحن لدينا برنامج، إذا استطعنا أن نجمع عليه أغلبية من الناس سواء أغلبية شعبية أو فصائلية أو شخصيات                   

وع ليس الدخول أو عدم     أو تيارات سياسية سننفذ هذا البرنامج، وإذا فشلنا سنبقى معارضة، ما يعني أن الموض             
  .الدخول، ولكن الموضوع هو البرنامج وتطبيق البرنامج

  هناك من يرى أن الخالف الجاري في فتح قد يفضي الى تأجيل االنتخابات؟ *
ـ هذا أحد االحتماالت الواردة، فقد تعودت فتح أن ترهن القضية الوطنية الى وضعها الداخلي لذلك ال أعتقـد                   

  . ي بما فيه حماس سيظل يقبل مثل هذا االرتهان مستقبالًأن الشارع الفلسطين
  متى سيبدأ حوار القاهرة؟ *

ـ نحن حتى اآلن لم نتلق أي دعوة وقالوا لنا سندعوكم بعد العيد للقاء ثنائي في القاهرة مع المصريين ولكن لم                     
  . نتسلم ال جدول أعمال وال تحديد موعد لهذا الحوار

ا ستخرب االنتخابات إذا شاركت بها حماس فهل تتوقع أن تقوم بالتـصعيد وكيـف               إسرائيل تجدد تأكيدها أنه   *
  ستردون على تصعيدها؟ 

ـ عندما تتم اعتداءات نحن نرد وندافع عن أنفسنا، فهذه ليست قضية جديدة وواضح أن العدو اإلسرائيلي دخل                  
ع تحركات وتخريب وتـدمير     مباشرة في الحملة ضد حماس في اإلعالم وعلى أرض الواقع من اعتقاالت ومن            

مكاتب وغير ذلك ومع ذلك نحن سندخل هذه االنتخابات إن شاء اهللا سواء حققنا فيها أم ال وإذا نجحنا سـنحقق                     
برنامجنا وإذا لم ننجح فلن تكون االنتخابات األخيرة، وال أعتقد أن الناس ستنصرف عن حماس كـي تعطـي                   

  . الخدمة لالحتالل
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  ي حماس؟ما حقيقة وجود تيارات ف*
ـ أنا ال أعرف ما المقصود بالتيارات، هل هناك تيار يساري أو علماني في حماس ال يوجـد أي شـيء وال                      

  .أعرف عن أي تيارات تتحدث، فنحن حركة ثورية وفي المحصلة المجموع يقرر قراراً يحترمه الجميع
  19/11/2005المستقبل اللبنانية 

  
  كاريكاتير .40

  
  18/11/2005حياة الجديدة ال

 
 
 


