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  مشعل يؤكد من دمشق رفضه تجديد التهدئة .1

مهرجان خطابي  خالد مشعل أعلن في     أن  : دمشق من   ابراهيم حميدي عن مراسلها   10/12/2005 الحياة   نشرت
رفـضه تجديـد التهدئـة مـع     عن اقيم امس في مخيم اليرموك لالجئين لمناسبة ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية   

في حين  .  ال يعني وقف التهدئة القائمة     ه ان كالم   فلسطيني واوضح مصدر . اسرائيل وتمسكه باستمرار المقاومة   
التحفظ علـى التهدئـة،     وأشار إلى   , ظروفسالح تحت أي ظرف من ال     ال تسليم    من جهته  رفض ماهر الطاهر  

ل هدنة جديدة ألن اسرائيل لم تلزم وقف العدوان، كما ان السلطة لـم تباشـر باعـادة احيـاء                    و قب مؤكدا عدم 
ال بد من اعادة االعتبار     : ، قال ةنتخابات التشريعي الوبعدما اكد مشاركة الجبهة في ا     . مؤسسات منظمة التحرير  

 ك أي مبرر لعدم فعل ذلك اال اذا كان هناك هدف سياسي يهدف الى تـصفية حـق             لمنظمة التحرير، وليس هنا   
لذلك ينظر الى هذه التصريحات على انها اما تعبر عـن           ف موقف مشعل ال يحمل جديدا،       ويشار إلى أن  . العودة
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 انها تـأتي فـي     مزيد من التشدد من اجل تحصيل مكاسب سياسية أكثر، خصوصاً على ابواب االنتخابات، او             
انتقـد  في حين    ,سارعت اسرائيل الى ابداء استخفافها بهذه التصريحات       من جهتها    .اطار التضامن مع سورية   

صائب عريقات هذه المواقف، وقال انها تضر بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، معتبراً ان المطلوب               
  .التهدئة القائمةهو تكريس التعددية السياسية وليس تعدد السلطات، وطالب باستمرار 

 شعبنا محاصر ويحضر لجولة من      أن,  قول مشعل  :دمشقوغزة  من   10/12/2005 الخليج اإلماراتية    وذكرت
ليس عند شارون ما    .  نحن نشهد جموداً سياسياً وهذا ليس مفاجئاً       ,أقول إلخواننا في السلطة   : أضاف و .الصراع

من غير المنطقي تمديد حركته للتهدئة المعلنـة مـن          من جانبه أكد سامي أبو زهري، أنه         و .يعطيه لنا طواعية  
قبلها، في ظل عدم التزام إسرائيل بشروطها تجاه الفلسطينيين، وقال موقف حماس، اننـا ملتزمـون بالتهدئـة                  

  .الحالية حتى انتهاء مدتها
 كفانا ,قائالمشعل  إلى ما أشار إليه :الناصرة من 10/12/2005 القدس العربي  مراسل زهير اندراوسونوه

 . من تهدئة واسرانا لم يطلق سراحهمىما مض
 كما ,تأكيد خالد مشعل قائال: ا ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آينقال عن  10/12/2005 السفير وأوردت

 بندقيتنا , بالقولوتابع. الفلسطين التي ال نعرف غيرها.  كل مدينة وقرية في فلسطينسننتزع, انتزعنا غزة
 مطالبا بإطالق جميع , الى العدو الصهيوني فقط والسالم ال تصنعه اال البندقيةالفلسطينية ستظل موجهة

إذا أراد البعض دفع الشعب الفلسطيني باتجاه التهدئة، فعليه ان يوقف هذا العدوان وأن ,  واوضح قائال.االسرى
ى إعادة تشكيل  نصر عل,وقال. يفرج عن جميع االسرى وأن يغير الواقع، ثم يطالب الفلسطينيين بما يريد

منظمة التحرير حتى يعطى االعتبار للفلسطينيين كافة وأال يقتصر ذلك على القطاع والضفة الغربية المحتلة 
  .  لن نقبل بالتسويف والمماطلة وال بالتفرد في القرار الفلسطيني,مضيفا

 ان اؤكدم  الضغوط على سوريا،أن مشعل تناول: نقال عن وكاالتت 10/12/2005المستقبل  وجاء في
ان سوريا ليست وحدها في وأكد . الضغوط الخارجية مستفيدة من اطراف هنا وهناك ينطقون باللغة العربية

ورأى أن . فصائل المقاومة الفلسطينية معها، لبنان معها، وقوى المقاومة معهاوشعبنا معها، فمواجهتها، 
 . ية واللبنانية والعراقيةالصهيونية العالمية ستركع تحت أقدام نهج المقاومة الفلسطين

 اعتبر أن ا فلسطينيا رسميامصدرإلى أن : غزةمن  9/12/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية وأشارت
وأضاف أننا نخشى أن هناك من  .تصريحات مشعل قوالً غير مسؤول ويشكل خروجاً على اإلجماع الوطني

  .بنايريد تخريب العملية االنتخابية التي اجمع عليها شع
 المتحـدث باسـم الخارجيـة       ه قال إلى ما : وكاالتنقال عن    الناصرة    من   10/12/2005 الغد األردنية    ولفتت

 بانها منظمة اصولية تنتهج العنف وهي       ,ان اسرائيل لم يكن لديها ابدا اية اوهام بالنسبة لحماس         من   ,االسرائيلية
ظيم ارهابي يشكل العنـف حجـرا أساسـيا         واضاف ان هذا تن    .معارضة الي حل سياسي وضد السالم اساسا      

  .لوجوده، وان الحديث يجري عن تنظيم يرفض اي ترتيب سياسي ويسعى لمحو اسرائيل عن الخارطة
 

  موفاز يمهل أبومازن لضرب الفصائل أو مواجهة حصار اقتصادي  .2
لـت القنـاة    قا :فرح سمير وعبدالقادر فارس    نقالً عن مراسليها في غزة والقدس      10/12/2005عكاظ  نشرت  

الثانية بالتلفزيون االسرائيلي ان اسرائيل هددت بفرض حصار اقتصادي على غزة اال اذا نزع محمود عبـاس                 
وقالت ان موفاز قال لعباس انه اذا لم تبدأ حملة على النشطاء بعد غـد االحـد فـان                   . سالح جماعات النشطاء  

صفهما معبرين حدوديين وهو ما قد يخنـق        اسرائيل ستعيد تصنيف محطتي عبور تجاريتين على حدود غزة بو         
  . التجارة الفلسطينية

 أن أقوال موفاز هذه تأتي ضـمن         من  القناة االسرائيلية الثانية   هذكرت ما 10/12/2005 48عرب  وأورد موقع   
 يكشف عن عدائيته للفلسطينيين على أمل       هوأكّد مراقبون أن  . دعايته االنتخابية كونه مرشحا لرئاسة حزب ليكود      
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وقال عريقات انـه ال     .  إن تهديدات موفاز مبالغ فيها     :وعقّب مكتب شارون قائال   . حسين وضعه داخل الحزب   ت
  .  اذا صدر هذا فإنه سيتعارض مع ما تنص عليه خطة خارطة الطريق:يعلم شيئا عن مثل هذا التهديد وعقب

  
  وولش يؤكد على اتفاق رايس بعد لقائه عريقات  .3

 .ديفيد ولـش  اجتمع مع عريقاتأن صائب : لندن من فاتنة الدجانين مراسلتها  ع 10/12/2005 الحياة   نشرت
 تثبيـت مـسألة     طلب منها  بأن المسؤول االميركي طلب من السلطة تحمل مسؤولياتها االمنية و          وقال بعد اللقاء  

علـى   وشدد على ان االدارة االميركية تـرفض اي اجـراء            .السالح الواحد والسلطة الواحدة وسيادة القانون     
االرض من شأنه ان يستبق المفاوضات النهائية، كما تعهد بأن تبذل ادارته كل جهد ممكن الجراء االنتخابـات                  

 طالب بالتزام االتفاق الذي توصلت اليه رايس في شأن المعابر، داعيا الفلـسطينيين              هواضاف ان . بشكل طبيعي 
واوضح عريقات انه أثـار      .زام اتفاق الممر األمن   الى التزام ما ورد في شأن معبر رفح، واالسرائيليين الى الت          

قضايا عدة على رأسها التصعيد العسكري االسرائيلي االخير وحضه على تثبيت الهدنة لمـا فيهـا مـن                  ه  مع
واضاف انه بحث معه ايضا في اجراء انتخابات نزيهة وحرة يشارك فيهـا             . ين واالسرائيلي ينمصلحة للفلسطيني 

  .ف بناء الجدار وقضية االسرى والمطاردينالمقدسيون، اضافة الى وق
المـسؤول  أن : القـدس  مـن  عبد الرؤوف ارنـاؤوط عن مراسلها   10/12/2005األيام الفلسطينية    واضافت

األميركي، سيلتقي اليوم، في غزة، مع محمود عباس فيما من المرتقب ان تعقب ذلك لقـاءات مـع شـارون                    
  .وشالوم

  
   القدس  لدعمانشاء وقفيةالقمة االسالمية قريع يقترح على  .4

 دعوة أحمد قريع إلى إنشاء وقفية باسم القـدس فـي إطـار              , في مكة  تبنت القمة اإلسالمية االستثنائية   : رام اهللا 
لدفاع عن مقدساتها وحمايتها، على أن تساهم فيهـا الـدول           ا و المدينةصندوق القدس تخصص لتعزيز صمود      

  .وأن يفتح الباب للمساهمة بدوالر واحد عن كل مسلم في العالماألعضاء بأنصبة تتناسب وإمكانيات كل منها 
  10/12/2005الحياة الجديدة 

  
  لقاء موسع  لبحث التعديات على القانون: رفح .5

عقد مدراء ورؤساء األجهزة األمنية في محافظة رفح، وممثلون عن القـوى والتنظيمـات               :كتب محمد الجمل  
ا، لمناقشة التعديات التي يمارسها بعض المواطنين علـى القـانون،           الفاعلة على مستوى المحافظة، لقاء موسع     

وكيفية التعامل مع هذه التعديات، خالل الحملة الموسعة التي تستعد األجهزة األمنية إلطالقها، والتي تهدف إلى                
  .إزالة كافة التعديات وتطبيق القانون

  10/12/2005األيام الفلسطينية 

   صفوف الجهادعتقاالت في جيش اإلحتالل يواصل حملة اإل .6
 فلسطينياً في الضفة الغربية وخاصة منطقة طـولكرم،         19أفادت مصادر إسرائيلية أن قوات اإلحتالل اعتقلت         

  .بزعم أنهم مطلوبون ألجهزة أمن اإلحتالل .وذلك في إطار حملة اإلعتقاالت المكثفة التي تتواصل منذ أسابيع
  9/12/2005 48عرب 

  
  ابة آخر في رفحاستشهاد صياد وإص .7
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استشهد فلسطيني وأصيب أحد أفراد الشرطة الفلسطينية فجر اليوم، اثر قيام البحرية الصهيونية بإطالق النـار                
إن الزوارق الصهيونية أطلقـت النـار       : وقال شهود عيان   .عليهما من زورق حربي بالقرب من شواطئ رفح       
لى الفور، فيما تواصل طواقم اإلسعاف البحث عـن          ع الشابباتجاه قارب صيد فلسطيني مما أدى إلي استشهاد         

إلى ذلك أضافت المصادر أن أحد أفراد قـوات أمـن الـسلطة              .أشخاص يعتقد أنهم أصيبوا في المنطقة نفسها      
   .أصيب بجراح خطيرة جراء إطالق النار عليه من قبل الزوارق أثناء مروره بالقرب من شاطئ البحر

  10/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  االحتالل يجدد قصف غزة ويغلق معبر قلنديا  .8

جددت قوات االحتالل قصفها المدفعي والصاروخي أمس لقطاع غزة، وأغلقـت معبـر               : ماهر إبراهيم  ،غزة
وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية االحتالل قـصفت        .  قلنديا الذي يربط بين القدس ورام اهللا حتى إشعار آخر         

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود أن قوات االحتالل واصلت حملتها العسكرية أمس            . بلدة عبسان الكبيرة  
 فلسطينياً ممن تسميهم مطلوبين في كل من نـابلس          20 واعتقلت أكثر من     ،في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية     

  . وطولكرم ومدينة الخليل
  10/12/2005البيان 

  
  قنابل سامة إسرائيلية على موفد دولي  .9

ت سيارة المقرر الخاص لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة جون دوغارد إلى وابل من القنابـل الغازيـة                  تعرض
واطلـع دوغـارد     . جدارالالسامة والعيارات المعدنية خالل زيارته لقرية بلعين خالل احتجاج المواطنين ضد            

منع المـواطنين مـن الوصـول إلـى         بنفسه على الطريقة العنيفة والالإنسانية التي تستخدمها قوات االحتالل ل         
 كما استمع إلى شرح مستفيض من قبـل اللجنـة           ،جداربالأراضيهم الزراعية ولقمع مسيراتهم السلمية المنددة       

الشعبية ومن المجلس القروي عن تأثيرات الجدار الكارثية ووعد بالعمل على نقلها إلى األمم المتحدة أمال فـي                  
   .  األهالي هناكالتخفيف من المعاناة التي يعيشها

  10/12/2005البيان 
  

   وعابودجدار في بلعينالمسيرة ضد  .10
 متظاهر بينهم نـشطاء     400شهدت قرية بلعين امس مسيرة حاشدة شارك فيها اكثر من           :  نائل موسى ،  رام اهللا 

 متظاهرين بجروح واعتقل احدهم فيما عـانى عـشرات          ثمانيةاصيب  وسالم اسرائيليون ومتضامنون دوليون     
وعلم ان اربعـة مـن       .ون من حاالت اختناق شديد جراء اعتداء احتاللي على المسيرة السلمية االسبوعية           آخر

الجرحى اصيبوا جراء تنكيل الجنود بهم بالهراوات وضمنهم طفالن ومتضامن اسرائيلي فيما اصيب االربعـة               
شـعائر صـالة الجمعـة فـوق        اقام اهالي قرية عابود امس       من ناحية أخرى     .الباقون بأعيرة مغلفة بالمطاط   

ولم يبلغ عن مصادمات او احتكاك يـذكر مـع قـوات االحـتالل               جدارالاراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح     
وفي هذا االطار تشهد البلدة غدا مسيرة حاشدة يشارك فيها البطريرك ميـشيل صـباح                .المنتشرة في المنطقة  

  .ووفود من حركة التضامن الدولي
  10/12/2005الحياة الجديدة 

 
  يسعي لتحالف بين االحزاب العربية 48مؤسس الحركة االسالمية بمنطقة  .11

اعتبرت اوساط سياسية في الداخل الفلسطيني تصريح الشيخ عبد اهللا نمر درويش،  : زهير اندراوس، الناصرة
 مناطق عزمي بشارة، بمثابة صدمة هزت الفلسطينيين في بأنه يؤيد تحالفا بين االحزاب العربية برئاسة
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وقال الشيخ درويش ان . بشارةوحزب ، خصوصا وان هناك خالفات جوهرية بين الحركة االسالمية 48الـ
، )الحركة االسالمية(الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة والتجمع والقائمة الموحدة : هناك ثالث قوائم اساسية

وعن اسس هذا  . وتتفاوت قوة هؤالء االفرادومختلف القوي السياسية هي عبارة عن افراد يترأسون احزابا،
التحالف، قال درويش ان العمل السياسي البرلماني خاضع لقوانين اسرائيل، وليس لفقه ابي حنيفة وال الصول 
االمام الشافعي، وبالتالي فان التحالف سيكون قائما علي الثوابت الوطنية والقومية التي ينادي بها الطرفان من 

وعن امكانية رفض ابناء الحركة االسالمية مثل  .بناء الحركة االسالمية الشرع وهذا ممكن جداغير ان يجتاز ا
هذا التحالف، قال انا مؤسس هذه الحركة والمنظر االول الفكارها، وبالتالي ال اتوقع ابدا ان ترفض قياداتنا 

  .ربيالتحالف مع التجمع او الجبهة، فليس هناك اي خطوط حمراء علي شخص او حزب ع
  10/12/2005القدس العربي 

  
  تمديد اعتقال نجل مروان البرغوثي الى الشهر المقبل .12

ارجأت محكمة عسكرية اسرائيلية النظر في استمرار اعتقال مروان البرغوثي الى الثامن من كـانون الثـاني                 
 باتجـاه دويـات      تهمة المشاركة في إلقاء حجارة وزجاجات حارقة        "قسام " وتوجه محاكم االحتالل ل    .المقبل

وتوقعت والدته ان يتم اطالق سراح ابنها الشهر المقبل، مشيرة الـى ان              . سنوات 3اسرائيلية في رام اهللا قبل      
  .الشاهدين اكدا خالل المحكمة ان قسام لم يشارك في اي من التهم الموجه اليه

  10/12/2005الغد األردنية 
  

  هاينادي االسير يطالب برفع قضية االسرى لمحكمة ال .13
 لمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان طالب نادي األسير بوضع ملف األسـرى أمـام        :اسامة العيسة ،  بيت لحم 

محكمة العدل الدولية في الهاي والتحقيق في الممارسات التعسفية واالنتهاكات الخطيرة التي تجري بحقهم فـي                
  .يةالسجون اإلسرائيلية على مختلف المستويات الحياتية واإلنسان

  10/12/2005الحياة الجديدة 
  

  الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي أقرب إلى إنهاء الصراع : كتساف .14
 اعتبر كتساف، اليوم، أن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قريبان اآلن من إنهاء الصراع بينهما، أكثر من :حيفا

كثيرة، منها أن دماً واحداً يجري في وأشار إلى أن اليهود والعرب تجمعهما قواسم مشتركة  .أي وقت مضى
نحن ال نرى بالفلسطينيين عدواً لنا وبيننا : وأضاف .عروقهم، كونهم ينتمون إلى أب واحد ويعبدون رباً واحداً

مصالح مشتركة كبيرة، سيما وأننا والفلسطينيين نتمتع بمزايا خاصة، تمكننا من المساهمة في ازدهار منطقة 
 .الشرق األوسط برمتها

  9/12/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

  االنسحاب من الضفة ال مفر منه  : ايلون .15
اكد عامي ايلون في حديث ليديعوت احرونوت امس، ان االنسحاب من الضفة الغربيـة               : وديع عواودة  ،القدس

  .تسيتم في نهاية المطاف داعيا المستوطنين الى ادراك الحقيقة ان مهمتهم التاريخية قد انته
  10/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ايلون سيشن حرباً على االرهاب ويواصل بناء الجدار .16
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 فتح ايالون النيران على قادة المؤسسة العسكرية، وقال انه ال يكفي أن تحارب االرهاب               : أسعد تلحمي  ،الناصرة
 المدفعي االسرائيلي علـى     وانتقد بشدة القصف   .وتحتل رام اهللا عشر مرات، انما يجب تحريك العملية السلمية         

ال يمكن ادارة حرب موضعية على االرهاب من خالل القضاء على نصف حي مـن أجـل قتـل                   : غزة، وقال 
كما انتقد سـلوك حـالوتس وتبريـره جريمـة قتـل            . مخرب أو اقتالع كروم الزيتون أو تمشيط أحياء كاملة        

د سياسة تخرجنا من حمام الدماء، وقال ان خطته         وتابع انه ينبغي تحدي    .فلسطينياً أثناء اغتيال صالح شحادة    15
حرب موضعية على االرهاب، وفي موازاتها مواصـلة بنـاء الجـدار            : تقوم على مبدأين وثالثة خطوط حمر     

الفاصل وفقاً لما حددت المحكمة االسرائيلية العليا واتخاذ قرار بعدم ابقاء اي مستوطن شرق الجدار حتى نهاية                 
الون يرى وجوب أن يضم الجدار الكتل االستيطانية في محيط القدس والضفة فـي اطـار          لكن يع  .العقد الحالي 

عدم عودة أي الجئ فلسطيني الى اسرائيل، وأن ال         : مبادلة أراض، وهذا خط أحمر يضاف اليه خطان آخران        
ين ويرى وجوب إعادة بناء الجـيش ليواجـه تهديـد          .تكون دولة فلسطين مسلحة على نحو يهدد أمن اسرائيل        

وختم انه ليس متحمساً لدخول العمل لحكومة برئاسة شـارون إزاء           . االرهاب واألسلحة غير التقليدية   : أساسيين
تورط األخير في قضايا فساد، مستدركاً انه سيكون مستعداً لذلك في حال أقدمت الحكومة على خطوات سياسية                 

  .حقيقية تستوجب حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ
  10/12/2005الحياة 

  
  !! طلقة ال تكفي لقتل ايمان الهمص20 .17

أعرب ضابط إسرائيلي عن عدم ندمه على قتل الطفلة الشهيدة إيمان الهمص بإطالق             :  اسامة العيسة  ،بيت لحم 
وقال في مقابلة مع معاريف بأنه لم يخالف التعليمات بقتل الطفلة الهمص، ولو              .عشرين رصاصة على جسدها   

  . سنوات فقط3 قبل مقتلها، لما تردد أبدا في قتلها مرة أخرى حتى لو كان عمرها أن األمور عادت إلى ما
  10/12/2005الحياة الجديدة 

 
   الزنانة في عمليات االغتيالةاالحتالل يعتمد على طائر .18

 أكدت مصادر عسكرية اسرائيلية الجمعة على ان قوات االحتالل اسـتخدمت هـذا              :الناصرة،  برهوم جرايسي 
ونقلت معاريف   . مقاومين فلسطينيين  3رات من دون طيار في عمليتي االغتيال التي راح ضحيتها           االسبوع طائ 

عن تلك المصادر ان قوات االحتالل باتت تعتمد كليا في اآلونة األخيرة على هـذه الطـائرات فـي عمليـات              
تها، ويطلقون عليها اسم    وبات جيش االحتالل يعلم ان الفلسطينيين يعرفون الطائرة من صو          .االغتيال االرهابية 

  .الزنانة، وحين تحلق فوق منطقة ما، يكونون على علم بأن محاولة اغتيال في الطريق
  10/12/2005الغد األردنية 

  
  إسرائيل تبعد سفنها الحربية عن قناة السويس  .19

  عن مسؤول عسكري رفيع في البحرية االسرائيلية رفـض اعتـزام البحريـة             ، أمس ،نقلت جيروساليم بوست  
وبرر المسؤول هـذه الخطـوة بـأن        . االسرائيلية عدم تسيير سفن حربية إسرائيلية عبر قناة السويس مستقبال         

ونقل التقرير عن محلل أن هذه الخطوة االسرائيلية يجب أن تمثل           . إسرائيل ال تريد أن تجلب على نفسها إرهابا       
  )أ.ب.د. (نوعا من التحذير لمصر

  10/12/2005البيان  
  
  

  ارض لجذب المستثمرين إلى شركة مصافي النفط اإلسرائيليةتنظيم مع .20
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 ذكرت هآرتس في موقعها أن خطة إلعادة هيكلة شركة مصافي النفط الحكومية وتخصيصها باتت على                :القدس
مشيرة إلى أن مسؤولين كباراً في وزارة المال وهيئة الشركات الحكومية سيشرفون على معارض              . نار حامية 

وستبدأ المعارض في لنـدن وموسـكو قبـل          .عرض الشركة أمام مستثمرين أجانب محتملين     األسبوع المقبل ل  
   .ويالقي هذا التوقيت دعماً من شارون. االنتخابات العامة المبكرة

  10/12/2005الحياة 
 

 إسرائيل توقع اتفاقاً مع مركوسور  .21
رية في اميركا الجنوبية وقعت اسرائيل في االوروغواي اتفاق تجارة حرة مع المجموعة التجا: ا ف ب
 . ووقع السفير االسرائيلي في االوروغواي اتفاق االنضمام مع وزير الخارجية االوروغواني. مركوسور

  10/12/2005السفير 
  

  ر حجم تصدير الكيان من المياه الماليين دو 810 .22
ل النمو ويتوقـع أن      كشفت مصادر صهيونية في مجال المياه عن أن صناعات المياه في إسرائيل تواص             :القدس

   . ماليين دوالر810يصل حجم التصدير للفرع في هذا العام إلى 
  10/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   ماليين دوالر كندي 5كندا تقدم  .23

وقع وزير األشغال والممثل الكندي لدى السلطة اتفاقية مساهمة بقيمة خمسة ماليين دوالر كندي الى الـسلطة                 
وتطبق هذه المبادرة مـن خـالل        .لمساعدة في إعادة تأهيل منازل في الضفة الغربية وقطاع غزة         الفلسطينية ل 

  .شراكة بين وزارة االشغال العامة واالسكان وشركة كندا لالسكان والرهن العقاري
  10/12/2005القدس الفلسطينية 

 
  لجنة إعمار الخليل تنجز مشروعات في مجال الترميم والبنية التحتية  .24

ل لجنة اعمار الخليل، جهودها لترميم واعادة تأهيل المزيد من المباني التاريخية بالبلدة القديمة الى جانب                تواص
 هالجنة ان الوتقول مصادر    .مواصلتها للمرحلة الثالثة من مشروع تأهيل البنية التحتية في حارتي الشيخ وقيطون           

ا االجمالية بنحو مليون ونصف المليون دوالر،       انجزت خالل العام الجاري مجموعة من المشاريع قدرت كلفته        
فيما تواصل جهودها واتصاالتها لتجنيد ميزانيات كافية تمكنها من تنفيذ مشروعات اخرى خصوصاً في وسـط                

  .البلدة القديمة وعلى اطرافها
  10/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  في غزةمختصون يحذرون من مخاطر تلوث مياه الشرب  .25
حذر مختصون من مخاطر تلوث مياه الشرب في معظم محافظات غـزة، علـى صـحة                : خخليل الشي ،  غزة

المواطنين، وقالوا ان نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت نسبة ملوحة ونترات عالية، لكنها تختلـف مـن                 
  .منطقة إلى أخرى

  10/12/2005األيام الفلسطينية 
 

  ائيليةالرباعية تبحث تحريك االتصاالت الفلسطينية االسر .26
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عقد ممثلو اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق االوسط أمس اجتماعا في القدس المحتلة لدراسة وسائل تحريك                
وأوضحت متحدثة باسم المبعوث الخاص لالمـم المتحـدة ان المـشاركين             .االتصاالت االسرائيلية الفلسطينية  

كما ناقشت اللجنة االنتخابـات     ،  لضفة الغربية حول االنتقال بين قطاع غزة وا     " تطبيق االتفاق "درسوا خصوصا   
دعت فرنسا أمس الى تطبيق     من ناحية أخرى    ".التطورات االخيرة على االرض   "التشريعية الفلسطينية المقررة و   

االتفاق الفلسطيني االسرائيلي لفك الحصار عن قطاع غزة بعد ان جمدت اسرائيل المفاوضات حـول قوافـل                 
  .ضفة الغربية ردا على عملية نتانيا الفدائيةالحافالت بين قطاع غزة وال

  10/12/2005الغد األردنية 
  

 مسلمو الهند يعادون اسرائيل  .27
اكدت باحثة هندية في جامعة لندن، ان العداء السرائيل منتشر بكثافة لدي مسلمي الهنـد          : سمير ناصيف  ،لندن

واوضحت في ندوة نظمها     .ة اسالمية في العالم   الذين يقطنون المناطق الشمالية من البلد ويشكلون ثاني اكبر كتل         
 انها اجرت دراسات حول الجامعات والمناطق الهندية الشمالية والحظت          :مركز الدراسات اليهودية في سواس    

قف السلبي ازاء اسرائيل وقادتها يتصاعد بحسب تطورات الصراع العربـي ـ االسـرائيلي ونوعيـة     وان الم
 وفي كثير من االحيان، يعتبر الطالب الهنود المسلمون الـصهيونية موازيـة             .وتوجهات القيادات في اسرائيل   

للنازية، ويرفضون قبول الهولوكوست كحقيقة تاريخية تتوافق مع طريقة عرضـها مـن جانـب الـصهيونية                 
 .العالمية

  10/12/2005القدس العربي 
  

  !! يفحص موقع عملية نتانيا االستشهادّيةCIAالـ .28
ـ     قالت مصادر في الشرطة    ، قامت في اليومين الماضـيين بمعاينـة موقـع          CIA الصهيونية إن عناصر من ال

ورافقت وحدة التحقيقات الصهيونية الفريق األمريكي الذي التقط صوراً للموقع وعاينوه، وقالـت              .عملية نتانيا 
ـ     األشهر األخيـرة    يف باتوا يكثرون في طلب معاينة مواقع العمليات االستشهادية          CIAشرطة االحتالل إن ال

  .بزعم أنهم يريدون االستفادة من هذه التحقيقات في التحقيقات التي يجرونها في العراق
  10/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مجلة مغربية تروج للتطبيع مع تل أبيب   .29

المغربية، والتـي   في إطار تقديم الدعوات المجانية والمفتوحة للتطبيع مع تل أبيب، أقدمت مجلة فالش توريزم               
وكتبـت   .سوق في متناول أيدينا   : اسرائيل: تصدر باللغة الفرنسية، على وضع عنوان بارز على غالفها يقول         

المجلة ان اسرائيل تضم سياحاً يمكن أن يلعبوا دورا في النهوض بالسياحة الوطنية المغربية، زاعمة ان دعـوة     
   دفعا لمشروع تنمية السياحة في المغرب، نصف مليون من اليهود المغاربة من شأنها ان تشكل

  10/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   يؤكد أهمية استمرار عملية السالم بعد االنسحاب من غزة األردنملك .30
 أكد عبداهللا الثاني على أهمية استمرار العملية السلمية بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة والعمل على                :طوكيو

وشدد علـى ضـرورة ان يـسير         . ينيين ال سيما من الناحية االقتصادية واالجتماعية      تأمين حياة أفضل للفلسط   
األمر وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق إلبقاء األمل قائما لألغلبية العظمى من الفلسطينيين واالسـرائيليين                

  .التي تسعى للسالم واالستقرار
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  10/12/2005الغد األردنية 
  
  
 

  !ولةمعركة الد.. معركة الجدار  .31
  يحيى رباح

يبدو أن الجميع ينفذون أو ينخرطون في تنفيذ االستراتيجية االميركية الجديدة، التي عنوانها الفوضى البنـاءة،                
!!! والفرق هو أن كل طرف ينخرط في هذه االستراتيجية على طريقته، وضمن شروط اللعبة التـي يجيـدها                   

 إسرائيل تستدرج العنف في ساحتنا الفلسطينية ليل نهار،         ودعونا نلقي نظرة على النموذج االسرائيلي، حيث إن       
وتحت يافطة هذا العنف االسرائيلي المبرمج وردود أفعاله الفلسطينية المتوقعة والمحسوبة بعناية فائقة، تحـت               
هذا السقف يتواصل الفلتان االمني، والفوضى، وهشاشة المرجعية الوطنية، وفقدان القدرة على االحتكام لشيء              

ا كان هذا الشيء سهال وميسورا، حتى ان الفصائل الفلسطينية دون استثناء تتصرف على أساس أن الـرد                  مهم
على الخروقات االسرائيلية المبرمجة ضد الهدنة أو التهدئة هو ثأر شخصي، فالجهاد تتصرف كما لو أنها هي                 

ان االسرائيلية، وهكذا دواليـك،     وحدها المستهدفة، وكذلك فتح حين يأتي دورها، وحماس حين تطالها يد العدو           
خاصة وأن التكتيك االسرائيلي يقوم على هذه الركيزة، فهذا التكتيك االسرائيلي يعلن الحرب تارة على كتائـب                 
شهداء االقصى، ثم يعلن الحرب على سرايا القدس، أو كتائب عز الدين القسام، وإلى آخر المنظومة، وهكـذا                  

استجالب ردود أفعال فلسطينية مجتزأة، ومنفردة، ودون أي تشاور أو توافـق            نجح هذا التكتيك االسرائيلي في      
  !مع مفردات الساحة االخرى

وإسرائيل من جهة ثانية ومن خالل تحكمها في المرتكزات الرئيسية للحياة الفلسطينية بخصوص حركة االفراد،               
الشامل، او الجزئي، والسماح للعمال     وحركة البضائع، واالستيراد والتصدير، ولتسهيل أو التصعيب، واالغالق         

أو منع العمال، وانتظام المدارس والجامعات أو عدم انتظامها، وآالف التفاصيل االخرى، انمـا تـتحكم فـي                  
معدالت الفوضى في حياتنا، وتحت سقف هذه الفوضى، تمضي قدما في تنفيذ العديد من برامجهـا الـسياسية                  

  !واالمنية والدعائية
  9/12/2005الحياة الجديدة 

  
  3-1قراءة في مشكّالت الرؤية السياسية عند الشيخ الشهيد أحمد ياسين .32

 يوسف موسي رزقة. د
تتناول هذه القراءة رؤية الشيخ أحمد ياسين السياسية االستراتيجية من خالل مقاربة المشكالت الرئيـسة لهـا،                 

هذه المشكالت التي جمعتها الدراسة في      باعتبار أن أي تحليل إيجابي وموضوعي للرؤية ال بد وأن ينطلق من             
العقيدة واإلخوان والتغيير واالستثمار والقضية الفلسطينية والوحدة الوطنية واألمـة العربيـة            : خمس منها هي  

وهي مقاربة ال تهدف إلي سرد األحداث التاريخية أو التعريف بها وإنما تهتم باستكشاف الدالالت               . واإلسالمية
  .ؤية السياسية عند قائد حماس وزعيمها الروحي رحمه اهللالعميقة المشكلة للر
مؤسس حركـة المقاومـة اإلسـالمية،       ) مشكَّالت الرؤية السياسية عند الشيخ أحمد ياسين      (تتناول هذه الورقة    

وقائدها، وزعيمها الروحي والسياسي، لنستكشف الدالالت العميقة المشكَّلة للرؤية السياسية عند قائـد حمـاس               
 بحسبان أن الخطاب الذي نطق به، والحدث الذي شاركت فيه حركته، والموقف الذي التزمـه همـا                  وزعيمها،

  .أول ما يجبه الباحث والمتلقي، وهما مناط تجسيد الرؤية والفكر مادياً
إننا حين نتحدث في رؤية الشيخ السياسية فإننا نعتمد في هذا الحديث علي قراءتنا لخطابه ومواقفه من ناحيـة،                   

  .إنه حديث المعايشة، علي أرض غزة. علي معاصرتنا له، وانفعالنا بهما من ناحية أخريو
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م والتزمت به حركته ثالثة وخمـسين       2003لعل حدث الهدنة الذي تبناه الشيخ خياراً مؤقتاً ومشروطاً في عام            
 االحتالل ـ قد مثّل  يوماً متصلةـ وإن قدمه للشعب الفلسطيني من طرف واحد ولم يتوجه به للسلطة وال لدولة

ولعله كان الموقف السياسي األنسب في تلك الفترة        . معلماً بارزاً فارقاً بين مرحلتين في الحياة السياسية لحماس        
لذا . لخدمة مصالح الحركة والشعب معاً من ناحية، وكان األلزم لتأكيد خيار المقاومة وتطويره من ناحية أخري               

  .لي مستجدات سيجود بها واقع الصراع واالحتالل ال محالة، وقد كانكان الموقف نفسه معلّق انتهاء ع
إن للشيخ أحاديث علنية عن شروطه لتجنيب المدنيين القتل، وشروطه لهدنة تطول في الزمن بشرط االنسحاب                

  .م وشروط أخري ال تتعارض مع الشريعة1967لحدود عام 
 إلي فعل والتزام لذا أنسب إليها أنها مثلت انعطافـاً  م كانت األبرز، ألنها تجاوزت الخطاب  2003غير أن هدنة    

وإن لم تبحر في لجة هذا البحر عميقاً وبقيت قريبة مـن الـساحل،              ) اليومي والتكتيكي (نحو تعامل حماس مع     
  .وذلك ألسباب عديدة، غير أن بعضها هو قيد أنتجته الذات ولم يفرضه الموضوع

لدي القيادات التالية   ) األيديولوجية(الذي جسدته الهدنة ما زال يطرق أبواب السياسة         ) التكتيكية(إن باب الحركة    
للشيخ طرقاً عنيفاً أحياناً بسبب تطورات موضوعية محلية وإقليمية ودولية إضافة إلـي االعتبـارات الذاتيـة                 

اع واعين وظرف مناسب، ومعرفة عميقة بطبيعـة        والخاصة، وهذا فيما أحسب في حاجة إلي قيادة جريئة وأتب         
  .الصراع وأنه علي الوجود ال علي الحدود

لقد اخترت الحديث في الرؤية السياسية للشيخ وبالتحديد في مشكالتها بحكم الواقـع الفلـسطيني الـذي يقـود                   
اهية والتنميـة التـي     مجتمعنا نحو السياسة ومستلزماتها علي مستوي القضية الفلسطينية قبل أن يقوده نحو الرف            

تغرق فيهما المجتمعات الغربية المستقرة سياسياً وجغرافياً، وبحكم أن الشيخ الشهيد يمثل قيادة حركة فلسطينية               
) أيديولوجية(علي نحو يصعب الفصل بينهما عند قيادة        ) السياسة والفتوي (، أو بين    )بين الدين والدولة  (جمعت  

  .وحركة عقائدية بشكل خاص
تكلم عن مشكالت الرؤية السياسية عنده فإنما نتكلم عن االستراتيجية منها بحسبان أنها هي األسـاس                ونحن إذ ن  

التي ينبغي أال تتعارض في المدي البعيد والعميـق         ) التكتيكية(والجوهر ومنها تنبثق الرؤية الحركية أو اليومية        
  .معها وإن دل ظاهر األمر في ساعته علي ذلك أحياناً

واضحة المعالم والمنطلقات دافع عنها في وجه الخصوم        ) استراتيجية أيديولوجية (خ رؤية سياسية    لقد أسس الشي  
وفي وجه إغراء حركة المصالح اليومية وتمكن وحركته من إقناع أجيال من الفلسطينيين بها، وظل وفياً لهـا                  

  .حتي سال الدم الزكي شهادة في سبيل اهللا، هذا من ناحية
اح في األداء السياسي عند الشيخ وعند حركته ينتمي إلي الرؤية االستراتيجية أكثر مـن               وبحسبان أن جّل النج   

انتمائه إلي الرؤية التكتيكية الحيوية التي تستلزم عادة قدراً من المناورة التي ال يحبذها الفكـر الـسياسي فـي                    
سياسية ذات المنطلقات الدنيوية    حركة حماس أو يتبناها ويتعامل معها تعامل األنظمة أو األحزاب أو الحركات ال            

  .أو السياسية البحتة
إن الحديث في مشكالت الرؤية السياسية عند رجل تكاملت فيه صفات القيادة وامتزجت السياسة بالدين والفكر                

بحكم تعقيدات قضيته الفلسطينية، يعد من األمور الصعبة، ألنك ال          ) األهداف بالوسائل (الحركي، وتداخلت عنده    
 أن تنسل الخيط السياسي من الخيط العقدي والفكري بسهولة، كما ال تـستطيع أن تفـصل األهـداف                   تستطيع

الفلسطينية عن وسائلها التي تتوسل بها إليها، في الوقت الذي يسعي فيه العدو الصهيوني إلي إلحـاق الهزيمـة        
وأمريكا لـه، واالسـتظهار بفريـق       الماحقة بأهدافنا ووسائلنا مستعيناً علي ذلك بقوته المادية، ووالية الغرب           

  .فلسطيني يخلط بين األهداف والمصالح الذاتية ويقدم خطاباً غامضاً ومضلِّالً أحياناً حول الثوابت والوسائل
  :لقد تتبعت مشكالت هذه الرؤية فوجدت أنه يمكن جمعها في خمس رئيسة، وهي

  .العقيدة وتنظيم اإلخوان المسلمين: أوالً
  .التغيير واالستثمار)  فقهأو(نظرية : ثانياً
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  .القضية الفلسطينية: ثالثاً
  .الوحدة الوطنية: رابعاً
  .األمة العربية واإلسالمية: خامساً

وأحسب أن البحث في هذه المشكّالت سيتمخض عن تحديد أبعاد الرؤية الـسياسية للـشيخ وحركتـه بـشكل                   
أو أحبوا التعرف إليه بعـد استـشهاده        موضوعي يفي الرجل بعض حقه، ويضيء دربه للسالكين ممن أحبوه،           

  .المتميز وقد تجاوز السبعين عدد سنين، هللا األمر من قبل ومن بعد، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
  :واإلخوان.. العقيدة: المشكل األول

، وتفكيري التفكيـر    أنا إنسان إسالمي  : يقول الشيخ أحمد ياسين معرفاً نفسه وحركته بكالم موجز واضح البيان          
تربينا ونشأنا علي موائـد     ) إخوان مسلمون (نحن  : ويقول. الذي كان ينتهجه اإلمام حسن البنا في رسائله وكتبه        

  . اإلخوان المسلمين
إن حديث الشيخ عن ذاته وعن حركته يمتزجان معاً امتزاج القائد بالحركة والدعوة بالداعية، سواء أكان ضمير                 

التي يقودهـا، وبالتـالي فـإن       ) حماس(وهي صيغة تكشف عن عمق إيمان الشيخ بحركته         التكلم أنا أو نحن،     
) حمـاس (الحديث عن العقيدة واإلخوان كمشكل أساس في رؤية الشيخ السياسية ومشكل رئيس أيضاً في رؤية                

حركـة   (إلي كون اختيار من أسـسوا     ) بالذات وبالحركة (له ما يبرره هنا، ولعل حافز الشيخ إلي هذا التعريف           
م اتجه إلي اسم جديد ال يحمل بين مفرداته اسم 1987) ديسمبر(في كانون االول ) المقاومة اإلسالمية ـ حماس 

من تكون، وما عالقتها باإلخوان؟ وِلم اختارت       ) حماس(اإلخوان المسلمين مما دفع المراقبين إلي التساؤل عن         
  !لنفسها هذا العنوان؟ وما أسبابه ودوافعه؟

كما جاء به رسـول اهللا      ) اإلسالم عقيدة وشريعة  : (األول: الشيخ هنا جاءت واضحة وتتركب من مكونين      إجابة  
إطاراً تنظيمياً يجمع اإلسالميين الملتزمين برؤية اإلخـوان        ) اإلخوان المسلمون : (صلي اهللا عليه وسلم، واآلخر    

رحمه اهللا، وهذا يستلزم ممن يتحـدثون       ومنهجهم وفقههم الحركي كما بلوره الشهيد المؤسس اإلمام حسن البنا           
عن رؤية الشيخ أحمد ياسين التعرف إلي عقيدة اإلخوان ومناهجهم وفقههم الحركي، وهنا بالذات إلي رؤيـتهم                 

  .السياسية ألنها تتعلق بموضوع بحثنا
ا واإلخوان بشكل   ال أحسب أنه باإلمكان قراءة رؤية الشيخ أحمد ياسين السياسية بدقة قبل قراءة رؤية اإلمام البن               

عام، ألن رؤية األخير شكلت قواعد رؤية األول وتوجهاته السياسية والفكرية وظلت إطاراً تنظيمياً ومرجعيـاً                
  .لحركة حماس قادة وأفراداً

اإلخوان المسلمون في عقيدتهم السلفية متبعون بال ابتداع، يرون اإلسالم منهج حياة صالح لكل زمان ومكـان،                 
وأن الحكم به واجب وفرض، وأن سبب تخلف األمم اإلسالمية يرجع فـي             ) ، مصحف وسيف  دين ودولة (وأنه  

األساس إلي تركها دينها والفصل بينه وبين السياسة، وأن هذا الفصل هو نتاج حركة استعمارية متعددة األشكال               
  .منذ انتهاء الحروب الصليبية وقيام الدولة العلمانية الحديثة

تتحقق بعد تحقيق نجاحات مهمة في العمل الدعوي علي         ) دينية سياسية (ة الحكم قضية    إن عودة اإلسالم إلي سد    
، لذا لمـا قامـت حـرب    )التنفيذ(يكون ) اإلعداد والتكوين(، أو بعبارة أخري بعد )الفرد ـ والمجتمع (مستوي 

لم أن معـركتكم    أع:  ودع اإلمام البنا كتائب اإلخوان المغادرة مصر إلي فلسطين بقوله          1948فلسطين في عام    
وهي رؤية ثبت صدقها بعد انتهاء الحرب بالهدنة واعتقال اإلخوان من ساحات            . الحقيقية هنا، يقصد في مصر    

  .القتال وإيداعهم السجون
حسن البنا كان يري أن إعداد الفرد والمجتمع إسالمياً لم يبلغ في زمنه مبلغاً يسمح له بالبـدء فـي مواجهـة                      

وقد استوعب الـشيخ  . رها علي تحكيم اإلسالمي أو الستبدالها بحكومات إسالمية ملتزمة   األنظمة العلمانية إلجبا  
أحمد ياسين فهم البنا ومنهجه ووسائله، وسار علي الطريق الذي اختطه، فأعد وكـون قبـل أن يبـدأ التنفيـذ                     

  .2000 ثم في انتفاضة األقصي 1987والمواجهة في انتفاضة الحجارة 
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منذ الستينيات وحتي التسعينات جدير ببحث مستقل وجاد، غيـر أن           ) اإلعداد والتكوين (إن الحديث عن مرحلة     
ورثت نتاج هذه السنوات، ومن ثم ولدت حركة مقاومة ناضجة ومتكاملـة            ) التنفيذ(التي تولت مرحلة    ) حماس(

ة التنظيم  واإلخوان، واآلخر خصوصي  .. األول العقيدة : ذات رؤية سياسية واضحة، تنهل من مصدرين رئيسين       
نحن موجودون هنا بفكر اإلخوان، وبالعقيدة اإلسـالمية        : يقول الشيخ رحمه اهللا   . الفلسطيني والقضية الفلسطينية  

كل الخصوصية التي نتمتع بها هنا في فلسطين أن لنا أرضاً محتلة، ووطنا محتال، ومقدسات محتلـة،                 ... كاملة
ا وحياتنا، ألن اإلسالم ال يمكن أن يقوم إال علـي أرض            ونحن نأخذ الجهاد والمقاومة كعنصر أساس في وجودن       

  .مطهرة من كل اعتداء، من كل استعمار، من كل احتالل صهيوني 
إن حديث الشيخ عن جانب من جوانب المخالفة بين اإلخوان في فلسطين وحركات اإلخوان في العالم العربـي                  

اإلقليمي في الرؤية والمـنهج، فخيـار المقاومـة         واإلسالمي وبالذات في مصر، ال تعني تباعداً بين المحلي و         
المسلحة الذي تبنته حماس مؤخراً في االنتفاضتين، ولم تتبناه حركات اإلخوان في مـدافعتها ألنظمـة الحكـم                  
العلمانية في الوطنين العربي واإلسالمي، كان نتاج الواقع الفلسطيني الخاص والمتمثل فـي احـتالل األرض                

توطنات، وهزائم الجيوش العربية وتخلي األنظمة عن واجباتها الشرعية والوطنيـة إزاء            والمقدسات وبناء المس  
  .فلسطين ؛ ثم لضعف الناتج الذي قدمته الحركات الفلسطينية المقاومة وحاجته إلسناد إسالمي تغييري

وقدمت لحماس  لقد رحبت قيادات اإلخوان في العالم بمولد حماس وبخيار المقاومة واهتمت به بأشكال مختلفة،               
التأييد المعنوي والمادي الممكن، بعد األخذ بالحسبان خصوصية كل حركة في بلدها، ممـا يعنـي أن خيـار                   
المقاومة ليس مولوداً غريباً أو شاذاً في الرؤية اإلخوانية العامة، ولكن البدء والتنفيذ يـرتبط بقـضايا عديـدة                   

  .وحسابات دقيقة ومعقدة
لم ... لكن ليس لنا عالقة تنظيمية    ...  نتلقي الدعم والتأييد من كل اإلخوان في العام        نحن: يقول الشيخ رحمه اهللا   

  .كل بلد له همومه، وله مشاكله، وله مشاغله... يكن بيننا وبين اإلخوان في مصر عالقة تنظيمية
 مع اإلخوان فـي     )للتعاون(، فرؤية الشيخ وحماس     )التعاونية(، والعالقة   )العالقة التنظيمية (إن الفرق كبير بين     

العالم رؤية إيجابية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها ألن هذه الحركات تمثل الرصيد اإلسالمي لحركة حمـاس ال                 
سيما المالي واللوجستي والفكري، وأن لها أدواراً مستقبلية مهمة ربما تتهيأ إيجابياً مع التطورات المتسارعة في                

مع مصر أو األردن أو سورية يكشف عن جوانب سلبية ويستجلب           ) يةبعالقة تنظيم (المنطقة؛ غير أن االرتباط     
أضراراً للجميع، لحماس في فلسطين وللحركات اإلخوانية في بلدانها، وهذا ما تحـاول الـسياسة الـصهيونية                 
واالستعمارية أن تزكي نيرانه بتحريض الحكومات علي هذه الحركات، لتجفيف منابع الدعم المادي والمعنـوي        

  .وتمزيق عالقة هذه الحركات بمجتمعاتها وبأنظمة الحكم القائمةلحماس، 
ال عالقة بالطبع لنفي العالقة التنظيمية في الوقت الراهن بإيمان حماس وحركة اإلخوان أيضاً بوحـدة العمـل                  
اإلسالمي، وإقامة تكتل إسالمي عالمي، أو خالفة إسالمية مقتدرة؛ ولكن هذا الهدف الذي يـؤمن بـه الـشيخ                   

إن . كل بلد له همومه، وله مشاكله، ولـه مـشاغله           : اس غير قابل للتحقيق اآلن، وهو ما عبر عنه بقوله         وحم
حماس كما يقول الشيخ رحمه اهللا خرجت من رحم اإلخوان المسلمين وإن فكرنا ونشاطنا هـو نفـس الفكـر                    

  ... والنشاط،
  .  أي بلد عربينحن نواجه واقعاً فلسطينياً ونتصرف بحسب واقعنا، وليس حسب واقع

لذا ال أحسب أن حماس قد استشارت التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين في مولـدها، وانطالقتهـا، ورؤيتهـا                  
السياسية وخياراتها المحلية ال إعراضاً عن بعدها اإلقليمي والفكري والتنظيمي، وإنما احتساباً لخصوصية كـل               

ثاقبة تراكم اإليجابيات وتتخلص من الـسلبيات، وممـا         بلد أو كل حركة في بلدها، وهذا منطق منصف ورؤية           
 من الرئيس حـافظ األسـد والدولـة         1989يؤكد هذه الرؤية عملياً موقف المبعدين إلي مرج الزهور في عام            

 ونكّلت بأفرادها وقادتها أشد تنكيل ممـا        1982السورية التي قصمت ظهر الحركة اإلخوانية السورية في عام          
غير أن المبعـدين الـذين قوبلـوا        . في فلسطين حزناً وهماً ظهرا في أدبيات تلك الفترة        أورث حركة اإلخوان    
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بتوجس سوري لكونهم إخواناً، عملوا علي تبديد هذا التوجس ونأوا بأنفسهم عملياً عـن مـشكلة النظـام مـع                    
تنسج مع الدولة   فخاطبوا األسد بعبارات تبدد تخوفه و     . اإلخوان في سورية، ليتفرغوا لمعالجة قضيتهم الخاصة      

السورية عالقة إيجابية وقد كان ذلك عمالً موفقاً ورؤية صائبة، وإن تواجد قيـادة حمـاس الـسياسية خـارج                
فلسطين في سورية ناتج عن هذه الرؤية الحركية العامة لحماس، إذ اقتنع النظام الـسوري بموقـف حمـاس                   

  .ومبدئها في عدم التدخل في شؤون اآلخرين
نب التدخل في شؤون الدول، تعلم أن الشأن اإلسالمي هو من حق كل مسلم بغض النظـر                 إن حماس حين تتج   

عن العرق والجغرافيا، وإن التاريخ اإلسالمي والفقه اإلسالمي يقدمان مواقف شاهدة، وتنظيرات منظمة لذلك،              
 الفقهاء، ومعايشة لهـذا  غير أن الحياة الواقعية بعد قيام الدولة القطرية الحديثة أوجد رؤية مغايرة عن تنظيرات      

الواقع الحديث المعترف به والمدافع عنه قطرياً تعاملت حماس وقياداتها مع هذا الواقع بشفافية، رغم التكـوين                 
  .العقدي لرؤيتها السياسية، ودعوتها إلي وحدة العالم العربي واإلسالمي وإعادة الخالفة اإلسالمية إلي الوجـود              

 للحج واالستشفاء بعد إطالق سراحه من الـسجن أن تـأذن لـه الـسلطات                طلب الشيخ أحمد ياسين يوم خرج     
المصرية بزيارة مرشد اإلخوان في مصر المأمون الهضيبي، غير أن السلطات المصرية لم تمكنه من ذلـك،                 

الـبالد  وأغلق الملف واهتم بالحفاوة التي لقيها رسمياً وشعبياً في          . أنا أعتبر شيئاً معنوياً أنك تزور إنسانا      : فقال
  .التي زارها

إن قضية تنظيمات اإلخوان في الوطن العربي تنحصر في إعادة العمل بشرع اهللا وإزالـة معوقـات الحيـاة                   
اإلسالمية المتكاملة، وهي عينها قضية حماس الدائمة، غير أن أجندة حماس تبـدأ بتحريـر األرض وإزالـة                  

) وبـدنا (اإلسالم يكون نظام حيـاة      ) وبدنا(مسلمين،  ) إحنا(فلسطين، و ) إحنا: (االحتالل وفي ذلك يقول الشيخ    
قضية وطن وقضية مبدأ وعقيدة أن تكون منتصرة وموجـودة وقائمـة فـي األرض،               : وطننا يتحرر، قضيتان  

فـي  ) حمـاس (ويؤمن الشيخ بخـصوصية حركـة       . ممكن نقيم دين اهللا في األرض ألن أرضنا محتلة        ) مش(
ل قطر حسب شأنه وهمومه، ويؤمن في الوقت نفـسه بأهميـة مـا              فلسطين، ويؤمن بحرية ترتيب األجندة لك     

يتجاوز الشأن والخصوصية، وهو إقامة دين اهللا وإعادة الحكم إليه، وهي المهمة الدائمة لحماس واإلخوان قبـل          
تحرير األرض وبعدها، ولن تلقي حماس المراسي وتتوقف عن اإلبحار باتجاه األهداف اإلسالمية الكلية بمجرد               

  . األرض الفلسطينية أو جزء منهاتحرير
فـي العـالم، وهـي نظـرة        ) لإلسالم السياسي (ينظر إلي حركة اإلخوان المسلمين علي أنها المؤسس األول          

موضوعية تصف حقيقة األشياء حين تخلو من التحريض وإقصاء السياسة عن الدين، ويمكن أن ننظـر إلـي                  
  .تجسيداً للعمل السياسي المحكوم بمرجعية الفتوي والدينحركة حماس علي أنها من أكثر الحركات اإلسالمية 

في العمل السياسي لحماس يمكن أن يكون تفسيراً موضوعياً دقيقاً لكثير من آراء الـشيخ               ) الفتوي(إن حضور   
. ومواقفه العملية علي مستوي السياسة الداخلية فلسطينياً أو علي مستوي السياسة الخارجية اإلقليمية والدوليـة              

ر الفتوي هو الذي يفسر رفضه لمفاوضات أوسلو ونتائجها، وهو الذي يفسر تقبله لخيار المقاومة والدفاع                حضو
عنه وتطويره، وهو الذي يفسر ترتيب األوليات في أجندة حماس، ونظريتها في التغيير واإلصالح، وهـو مـا                  

  .سنوضحه الحقاً إن شاء اهللا
  :التغيير واالستثمار: المشكل الثاني

كانا المشكّل األول للرؤية السياسية للشيخ ولحماس، ومن هذا المشكل يستمد المشكل الثـاني              ) يدة والتنظيم العق(
وجوده ومفهومه وفعله، فقد آمن اإلخوان المسلمون بالتغيير المتدرج، وجعلوا لذلك مراحل بدأوها بتغيير الفرد،               

، إلي  )التعريف بمقتضياتها الثقافية والتربوية   (مرحلة  ثم األسرة، ثم المؤسسة، ثم المجتمع، وعادة ما ينتقلون من           
التي تمثل صراعاً مـع     ) مرحلة التنفيذ (، رغبة منهم في الوصول إلي       )التكوين وخصائصها التنظيمية  (مرحلة  

الواقع الباطل ودفعه إلخالء مواقعه للحق كما يحدده الدين اإلسالمي في نقائه الموروث عن الرسول صلي اهللا                 
  . ودولة الخالفة الراشدةعليه وسلم
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التغييـر  (وتعد كتب اإلمام البنا، ومواقفه، وسياساته، المصدر األساس الذي بلور ما يمكن تـسميته بنظريـة                 
  ).واالستثمار

لقد رأي البنا أن سقوط الخالفة اإلسالمية علي يد كمال أتاتورك واالستعمار والصهيونية قد نتج عنـه واقـع                    
الم، ويتنكر لنظريته وتاريخه، وأوجد واقعاً علمانياً واشـتراكياً ينتـصر للغـرب             عربي وإسالمي يجافي اإلس   

  .والشرق وال ينتصر لقضايا اإلسالم والمسلمين التي تفاقمت وتعقدت بشكل لم يسبق له مثيل
بعد أن شخص البنا الواقع وحدد المشكلة، أخذ يتحرك نحو المنهج واألداة، بغرض الوصول إلي األهداف التي                 

  .تقي عندها كل مسلم غيور علي دينه ووطنه وأمته وحضارتهيل
كان البنا قيادياً فذاً يؤمن بضرورة التغيير، وأنه حاصل ال محالة بالعمل الجاد والرؤية الثاقبة، اخـتط لنفـسه                   
وألتباعه طريقاً للتغيير فاستثمر وقته المحدود، أقصد عمره، في بناء ما هو أفضل من اإلصـالح واالقتـصاد                  

ي ما لهما من أهمية وركّز علي بناء اإلنسان، بحكم أن اإلنسان هو أساس اإلصالح، واالقتصاد، والجـيش،                  عل
  .والدولة، والمجتمع والتغيير

اتجه البنا إلي الجانب العملي التطبيقي للنظرية فلم يسرف في الكتابة والتنظير مع القدرة الفائقة عليهما، واتجه                 
ربوياً وفكرياً وحركياً، وبثهم في القري والمدن والبالد ليقوموا بمثل مـا يقـوم بـه،                إلي لقاء األفراد وبنائهم ت    

وجعل لذلك إطاراً تنظيمياً من مفرداته األسرة، والنقيب، والرقيب، والتربية العمليـة، والتربيـة الجماهيريـة                
شوري ومكتب اإلرشاد وغيـر     والسياسية، واالنتقاء وتحمل المسؤولية، والقيادة المحلية، واإلقليمية، ومجلس ال        

  .ذلك مما هو مسطر في كتب اإلخوان
) االقتصاد والجيش والدولة  (اتجه البنا لبناء اإلنسان المسلم بناء عملياً لتحقيق التغيير، واتجه قادة دول إلي بناء               

م ، وبقـي    وأهملوا اإلنسان وحسبوها أداة تغيير ناجحة، فتراجعت الدولة وهزمت وتخلفت لغياب اإلنسان المسل            
  .عمل البنا يتطور إيجابياً ال في مصر بل في غيرها ال سيما عندنا في فلسطين

اتخذ أحمد ياسين من البنا أنموذجاً معاصراً في العمل الحركي اإلسالمي والتغيير واالستثمار، وكالهما امـتهن                
تي للعمـل ولـيس للكتابـة،       أنا كرست حيا  : التدريس والخطابة والتربية وتخفف من الكتابة، يقول الشيخ أحمد        

ال يوجد لدي وقت    ... حياتي كلها كانت تطبيقاً عملياً لما أقرأ وما أتعلم، ليس عيباً أن يكون اإلنسان غير كاتب               
  .يمكن أن أكتب فيه، وكل وقتي هو للقاء الناس

لة القوية، واالقتـصاد،    فإذا تغير اإلنسان تغير المجتمع، وأقام الدو      ) باإلنسان(يري الشيخ أحمد أن التغيير يبدأ       
والتنمية، والبني التحتية والجيش والحضارة، وحفظ لكل ما يقوم علي أرضه هويتـه اإلسـالمية وخصائـصه                 

  .وإن الفشل في بناء اإلنسان المسلم هو مقدمة للفشل في المستويات المادية المختلفة. اإليمانية
 الحركات الفلسطينية التي تعجلت العمل المـسلم        لقد تعززت رؤية الشيخ وصدقيتها حين عاين بنفسه ما أصاب         

ولما يتغير اإلنسان الحامل ألداة التغيير، ومن ثم اختلطت عندها األهداف والوسائل بالمصالح اختالطـاً سـلبياً               
فاقم من أزمة الفلسطيني ومشاكله وأخّر نجاحاته، وأدخلها مسالك تتعارض مع الفتوي التي هي مرجعية العمل                

إنني أحسب أن رؤية الشيخ التغييرية تنبع من قراءة دقيقة لكتاب اهللا سبحانه ولسيرة رسوله صـلي                 . لكل مسلم 
اهللا عليه وسلم ومن بعده من القادة الصالحين، وإن المتتبع آليات القرآن الكريم يجدها في أغلبها األعم تعـالج                   

يق بين المؤمن والكـافر والمنـافق، وبـين         قضايا اإلنسان ذات العالقة بروحه ونفسه وتجعلها أساساً في التفر         
النجاح والفشل، وقلما نجد آيات تعالج المستوي المادي لحماية اإلنسان مما له عالقة بالمال واالقتصاد والجيش                

  .وتترك هذا كله الجتهادات اإلنسان والتنافس الدنيوي بغض النظر عن العقيدة
المؤسسات الخادمة له، ولم يبالغ في عمليات البناء المؤسـسي،          استثمر الشيخ رحمه اهللا وقته في بناء األفراد و        

أو االقتصادي، وجّل ما أقامه وشجع عليه هو المسجد والمؤسسات الخدمية االجتماعية والرياضية، ووجه ذلك               
  .كله نحو بناء جيل مجاهد يلتزم اإلسالم في جهاده ومعامالته وأخالقه
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تغييري المرتكز إلي قاعدة جهادية ال يمكن أن يؤتي أكله ما لـم يـتم               إن المشروع ال  : يقول السيد عالء النادي   
  .تخصيب الواقع المجتمعي بالمفاهيم والقيم اإلسالمية

ومن الواقع الذي نعايشه اليوم أن الشيخ لم يقف عند المستوي النظري من عملية              ) عالء النادي (ندرك من كالم    
ي انخرطت في تنظيم حماس نحو ممارسـة التنفيـذ والعمـل فـي              البناء والتغيير، بل اتجه بالفئة المؤمنة الت      

مستويات متعددة، من أكثرها إشراقاً وإثارة للجدل مقاومة المحتل الصهيوني بقوة السالح رغم اختالل ميـزان                
القوي، ثم دخوله بحركته مضمار العمل السياسي والجماهيري بقوة وفاعلية، أجبرت القيادات المحلية واإلقليمية              

 اإلصغاء له ولحركته، وتحليل ما يقول ال سيما فيما يتعلق باستراتيجية الصراع مع العـدو الـصهيوني،                  علي
  .ال يملك اآلخرون تجاوزها أو إهمالها) السياسي والجهادي(وأصبحت حماس بذلك قوة متميزة في المجالين 

يته التغييريـة، فهـو يـري أن        إن نمو حركة حماس وتزايد قوتها لم يدخل الغرور إلي رؤيته السياسية ونظر            
حركته طليعة العمل التغييري غير أنها ال تنوب عن المجتمع في إنجاح المشروع وإنما تساهم في حمل التبعية                  
منفتحة علي المجتمع باعتباره المخزون األساس الذي تستمد منه الحركة أسباب الفاعلية وإمكانيـة االسـتمرار       

  .فقه التغيير عند الشيخ ياسينكما يري عالء النادي في حديثه عن 
بمرجعيـة القـوي   (لقد تعزز هذا االنفتاح علي المجتمع وقواه الحية الفاعلة من خالل المشاركة فيمـا يـسمي    

المشاركة في قيادة االنتفاضة، وفي تعامالت حركته المميزة مع لجان المقاومة الشعبية ـ  ) الوطنية واإلسالمية
مشاركته في الحوارات الداخلية التي تدعو إليها السلطة الفلسطينية، أو الهيئات           ألوية الناصر صالح الدين، وفي      

  .الشعبية، أو الدول اإلقليمية كمصر مثالً وفي تبني هموم المواطن اليومية والدفاع عن حقوقه
  9/12/2005القدس العربي 

 
 انا مع التسوية الدائمة والمفاوضات السريعة : عمير بيرتس .33

 هل كنت تقصد ما قلته بخصوص شمعون بيريس؟: 9/12/2005) معاريف(: كتالي ليبكين شاح
ليس ، وأنا اعتقد أن شمعون سيشعر مع مرور االيام بالغربة في تلك المجموعة التي تحولت الي حزب*

 .لشمعون بيريس ما يبحث عنه هناك
 هل اخطأت عندما دفعته نحو الخارج؟-
، هو أن أسطورة خاطئة قد تشكلت وكأنني لم ألتزم بوعدي، ما حدث بالفعل بيني وبينه عندما تحادثنا*

: اذا. أنا أفضل تحطيم رأسي علي أن أكسر كلمة قطعتها علي نفسي. والمصداقية بالنسبة لي هي أهم شيء
شمعون أوضح في محادثته معي أن كل ما يطلبه هو الحصول علي دعمي الدارة الحزب في العامين المتبقيين 

في مرحلة معينة . فانه متأكد من عدم خوضه لها) نوفمبر(ت المنافسة في شهر تشرين الثاني له، وأنه اذا كان
طلبت من عوزي برعام أن يجري معه محادثة منفردة حتي ال يكون هناك وضع يظهر فيه وكأنني أنا الذي 

ل التأويل بأنني عوزي ذهب الي االلتقاء به وعاد قائال انه قد أوضح لشمعون بصورة ال تقب. قلت كلمتي فقط
أنا آسف بالتأكيد علي حدوث أزمة بيني وبين بيريس، ولكنني اعتقد . سأخوض المنافسة اذا كانت هناك منافسة

انه لم ينِو البقاء في الحزب للحظة واحدة بعد أن فزت في االنتخابات وكل المحادثات التي جرت بيننا رمت 
 في اليوم الذي سافر فيه الي برشلونة، عاد نسيم زفيلي من .الي التغطية علي خطوة الرحيل التي أزمع عليها

باريس، فطلبت من عوزي أن يحدد معه لقاء حتي نحاول التوصل الي اتفاق يكون أساسا لبقاء بيريس في 
عوزي وزفيلي جلسا ساعات وتوصال الي اتفاق يكون فيه بيريس رئيسا للحزب ومهمته أن يمثل . الحزب

في هذه  .كما اتفقا علي أن يكون شمعون وزيرا كبيرا في الحكومة اذا شكلناها. ليةالحزب في المحافل الدو
 .االثناء قام بيريس بسحب ناخبين صارخين لحزب العمل معه؟
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صحيح أن هناك أمرا كهذا، ولكنني ما زلت آمل أن يعود ناخبو حزب العمل الي بيتهم مع مرور االيام 
ود السابقين الذين يشعرون أن الليكود قد تخلي عنهم بسبب القضايا باالضافة الي استيعابنا لناخبي الليك

 .أنا أفترض أننا سنكون الحزب االول في االنتخابات في نهاية المطاف. االجتماعية
 لم يمر شهر، ولكن يبدو وكأنك قد فقدت اللحظة السانحة؟-
ي التحتية داخل الحزب تواجه صعوبات ال شك أن عملية بناء البن. أنا ال أشعر أنني قد فقدت لحظتي السانحة*

ومن طبيعة االمر أن تُوجه انتقادات، وهذه مسألة . ونواقص وأمورا مقلقة لالعضاء الذين سيخوضون المنافسة
. ولكنني التزمت بكل ما وعدت الجمهور به حتي وإن لم يكن ذلك متوافقا مع رغبات اعضاء الحزب. جيدة

لو نهض .  عن االنتخابات وأن نخوضها في قائمة التمهيديات الحزبيةوعدت بالخروج من الحكومة وأن نعلن
 .شخص ما بعد شهر من النوم ونظر حوله العتقد أنه في دولة اخري

 المسائل األمنية الملحة هي نقطة ضعفك؟-
قيادة اسرائيل التقليدية تعرف كيف تخلق شعورا بالتهديد االستراتيجي، والقضية االيرانية تتسبب بذلك، *

ولكن ايران ما . بالرغم من أن شيئا لم يتغير واالستخبارات تقول أنه لم يحدث شيء مغاير لما كان قبل شهرين
زالت تهديدا استراتيجيا، وليس هناك مثل هذا التهديد لحرف أنظار المواطنين عن الحسم في االنتخابات بناء 

ن واعين بدرجة تكفي لالدراك بأن االنتخابات أنا اعتقد أن المواطني. علي المسائل االجتماعية واالقتصادية
. أنا أرفع راية اشتراكية ـ ديمقراطية، وهذه مسألة جارفة. يجب أن تكون في هذه المرة اجتماعية ـ اقتصادية

هذا . هو دراما بالنسبة لهم) شعار قائمة حزب العمل(قول كلمة حقيقة . شاهدت أتباع الليكود هنا في هذا المساء
لم نعد نسمع منهم أن الليكود يتدفق في عروقهم . جي هائل في نهج التصويت في دولة اسرائيلتغير سيكولو

 .كما كانوا يقولون في السابق
لكنك أنت ايضا امتطيت ظهر الموجة األمنية في هذا االسبوع وشكلت مجلسا أمنيا علي عجل وخرجت -

 بتصريحات حازمة؟
ية في المعارضة من اجل اعطاء الردود علي األحداث، فتشاورت اعتقدنا أن من األجدر أن نشكل هيئة تشاور*

صحيح أن الرد السياسي هو الرد األهم ألننا لن نشرف علي . مع سكرتير الحزب ورئيس القائمة في الكنيست
عمليات عسكرية من خالل ذلك، ولكن كان من المهم لي مع ذلك أن أسمع موقفا معادال من الرفاق الذين 

 .ة في جهاز الدفاعيملكون التجرب
الرسالة التي خرجت بها كانت هجومية ولم تتالءم مع روحية عمير بيرتس، حمامة السالم، وانما كانت أقرب -

 ؟)ب(الي ارييل 
ولكن عند االدعاء بأنني قد تراجعت عن فكرة جنيف بعد انتخابي . ليس هناك عدو للسالم أكبر من االرهاب*

وأنا . لم أوافق أبدا علي أن أكون جزءا من هذا التجمع. وما وأنا اؤيد جنيففانني أذكر أن أحدا لم يسمعني ي
ال فرق بين المفاوضات السياسية . اعتقد أنه ال يمكن التوصل الي تسوية دائمة في المنطقة بغير إنضاج االمور

وم علي األخذ عندما تجلب اتفاق سالم يق. أو االقتصادية، والحكمة تكمن في الخروج مع تنازالت، وانجازات
أنا مع . والعطاء وفرصة للتسوية التاريخية، فبامكانك ان تطرحه علي الجمهور وتحقق النضج المطلوب

. التسوية الدائمة والمفاوضات السريعة فور انتهاء االنتخابات، وأنا أري في العملية مفتاحا لتغيير وجه الدولة
هذا هو موقفي وأنا ال أنوي . ي تسريع المفاوضاتالوقت ال يصب في مصلحتنا، وعلينا أن نكون معنيين ف

 .التراجع عن أي موقف
  عشية االنتخابات؟1981هناك حيرة بشأن ايران، فهل تتفهم هجوم بيغن علي مفاعل تموز العراقي في عام -
أنا لن أقول أن قصف المفاعل العراقي ظهر كخطأ استراتيجي، ولكن توقيته قبل االنتخابات هو مسألة ما *
أنا ال اعتقد أن االمر عبارة عن . الت قائمة، وأعتقد أن كل النقاش حول ايران تميز بعدم مسؤولية معينةز

 .خدعة سياسية ولكن ذلك يتسبب بمشاعر غير مريحة



 

 18

 هل يمكن أن تأخذ قرارا كهذا اذا تطلب األمر ذلك لو كنت رئيسا للوزراء؟-
كل من يعرفني يقول لك أنه ال يوجد أمر ال أتعمق فيه قبل . اأنا ُأقدر أنني قادر علي اتخاذ قرارات صعبة جد

ومن األفضل أن تكون الخطوات ضد المشروع . هذا قراري أن يكون آخر بديل متاح. اإلقدام علي حسمه
. االيراني دولية وأن يقوم العالم الحر بما يتوجب عليه القيام به، ذلك الن ذلك ليس تهديدا علي اسرائيل وحدها

 .علينا أن نتطوع للقيام بذلك وأن نعطي االيرانيين سببا لتسريع خطواتهموليس 
 200هل تعتقد حقا أن القدس ستبقي موحدة؟ وهل تريد ضم أكثر من . سارعت للقول أنك لن تُقسم القدس-

 ألف فلسطيني الي الدولة؟
اجب تحديد خطوط للقدس، ولكن قضية عدد الفلسطينيين الذين نريد استيعابهم بيننا هي مسألة هامة، ومن الو*

قضية القدس عاطفية ومشحونة، ومن الواجب تفكيك ألغام كثيرة صغيرة قد تتحول الي . ليس التفاوض حولها
 .نار كبيرة

 اذن، فالقدس ستتعرض للتقسيم؟-
 سأقول لك فقط أن دولة اسرائيل ستضطر للتفكير في عدد الفلسطينيين. المصطلحات تحدد كل القضية احيانا*

 .بعد ذلك سيكون من الممكن التحدث عن قواعد للمفاوضات. الذين تستطيع استيعابهم داخلها
 هل تري نفسك قادرا علي انشاء عالقة حميمة مع بوش كما يوجد لشارون اآلن؟-
ولكنني بحاجة الي التوصل الي . أنا أفترض أنني قادر علي بناء عالقة حميمة مع كل انسان مهما كان*

 المصالح المشتركة للبلدين، وآمل أن يتم ذلك بوسائل منطقية، واذا ُأضيف الود والقرب لذلك فال اتفاقات حول
بأس، ولكن من واجبي أن ُأمثل مصالح اسرائيل أكثر من أن أحرص علي األجواء الرفاقية في غرفة اللقاءات 

 .مع بوش
 مع سياسة محافظ البنك االمريكي، قلت لي في العام الماضي أنك ضد مالءمة سياسة اسرائيل االقتصادية-

 فهل ما زلت علي رأيك؟
ألنه ال يمكن أن يقول الواحد أنه مع مكافحة الفقر . االمر الذي يجب ان يتغير هو سياسة محافظ بنك اسرائيل*

وخطة مارشال االمريكية ايضا كانت قائمة علي . من دون أن يتجاوز اطار الميزانية بأي شكل من االشكال
 .طار الذي أنقذ االقتصاد والمجتمع االمريكيتجاوز اال

وقال إنك دمرت . نتنياهو قال إن هناك أناسا يعتقدون أن المال ينمو علي االشجار وليس في خزينة الدولة-
 الهستدروت وأوشكت علي تدمير صناديق التقاعد؟

حلم حتي بأن يصل دعم فأنا لم أ. مشكلتي هي ارييل شارون. هو لم يعد مشكلتي. قلبي مع بيبي نتنياهو*
والجمهور يقول كلمته له اليوم وأنا أتفهمه وهو يحاول الصعود علي . الشعب لنتنياهو الي هذا المنحدر األسفل

 .ظهري
 أبعدت ايهود باراك عنك، فهل يعني ذلك أنك أدركت أنه نحس انتخابي وليس ثروة؟-
في الجهاز السياسي، ولكنني حاولت بالتأكيد من الواضح حسب االستطالعات أنه أحد االشخاص األقل شعبية *

ما علمته هو أنه . التوصل الي اتفاق معه، ولسوء الحظ لم يوافق علي التحدث بصورة عملية حول التعاون
أتباعه حاولوا تمرير قرار في لجنة الشؤون . يطلب إلغاء التمهيديات العضاء الكنيست ونقل ذلك للمؤتمر

رؤية باراك كشخص مالئم ألن يكون جزءا من قيادة حزب العمل، ولكن عليه أن أنا مستعد ل. الحزبية اليوم
 .يعترف بحقيقة أنه ليس الشخص الوحيد المالئم في الدولة

 اذن، هناك انتفاضة ضدك داخل الحزب اآلن؟-
وأنا أكون في أحسن حاالتي عندما تكون المعركة أشد . أنا لست معتادا علي العمل في ظروف مريحة*

 .ضراوة
  10/12/2005القدس العربي 
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