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  خاباتاتهامات لحماس بتراجع موقفها من التهدئة بسبب االنت .1

د حماس أنها لـن تجـدد   يكأنه ورغم تأ: غزة من 28/12/2005 الشرق األوسـط     مراسل صالح النعامي ذكر  
 هناك في الساحة الفلسطينية من يتهمها، وتحديداً قيادتها في الداخل، بربط خيار المقاومة              إال أن . العمل بالتهدئة 

ركة تمثيل قوي في المجلـس التـشريعي فـإن          باالنتخابات، بحيث أنه في حال اجريت االنتخابات وأصبح للح        
  . بالمقاومة سيتقلصها التزام

 ان ذلك يهدف في االساس الى استدراجها        الئالبطش عن إلهاء الحركات الفلسطينية باالنتخابات، قا      خالد  تحدث  و
قيـة  ويرى أنه حتى لو تأثر التزام البعض فإن حركته ستواصل بالتعـاون مـع ب              . بعيداً عن عمليات المقاومة   

 حماسنفى سامي ابو زهري، أن تكون هناك عالقة بين موقف            في حين    .الفصائل العمل المقاوم ضد اسرائيل    
 بخيار  ا االنتخابات لن تؤثر بالمطلق على التزامه      أنواضاف  . من التهدئة ومشاركتها في االنتخابات التشريعية     

  .المقاومة
 تقارير إسرائيلية أمس أنه من المتوقع أن تحد         هذكرت إلى ما : والوكاالت غزة من   28/12/2005 البيان   ولفتت

ونسبت هآرتس إلى مدير إدارة التخطيط االسـتراتيجي        . حماس من نشاطها المسلح إذا ما فازت في االنتخابات        
 إنه إذا ما شكلت حماس الحكومة المقبلة فإن من المتوقع أن تتصرف بصورة أكثر               ,في الجيش اإلسرائيلي قوله   

 هجماتها االستشهادية ولكـن مـن دون أن         الحركة لم يستبعد سيناريو مواصلة      هغير أن  .ه إسرائيل اعتداالً تجا 
تتورط فيها بشكل مباشر وذلك من خالل إصدار توجيهات للمجموعات المسلحة األصغر وتزويـدها بوسـائل                

  .نقل عن مصادر استخبارية قولها إن هذا هو ما تفعله حماس حاليا حيث .التنفيذ
  
  ي غزة للبحث مع الفصائل في التهدئة واالنتخاباتعباس ف .2

عباس وصل مساء أمس إلى مدينة غـزة لعقـد           أن محمود    :غزة والوكاالت  من   28/12/2005 البيان   نشرت
وكان خالد البطش قال في وقـت       . لقاءات مع قادة الفصائل بهدف بحث األوضاع الراهنة على الساحة الداخلية          

قاش هو موضوع االحتقان والتوتر اللذين يسودان الشارع الفلسطيني حاليـا           سابق إن أهم موضوع سيطرح للن     
أعلن نائب نبيل شـعث ان      في حين   .  أن حركته ستطرح مسألة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة         ,مضيفا
بحث مع ممثلي القوى في موضوع إجراء االنتخابات في القدس للخروج بموقـف إجمـاع وطنـي                 سيعباس  
  .فلسطيني

ن عن الفـصائل  يممثلأن  :غزة من 28/12/2005اسالم اون اليـن   موقع    مراسل مصطفى الصواف ضاف  وأ
 بهدف إنجاح االنتخابات التـشريعية ووضـع        تهعباس على تشكيل لجنة تنسيق عليا برئاس      ب ئهم خالل لقا  وااتفق

ة أجمعت على إجراء     أن الفصائل والسلط   ممثل حماس في االجتماع    أكدو .الحلول لمواجهة أي مشكلة تواجهها    
اتفقنا على عـدم الـسماح لالحـتالل بعرقلـة          : وعن االنتخابات في مدينة القدس قال      .االنتخابات في موعدها  

، ونطالب المجتمع الدولي بإرسال مراقبين لإلشراف على االنتخابات وتسهيل عملها خاصة في             هااالنتخابات في 
، إال  ها النشطاء الفلسطينيين على تجديـد     عباسد التهدئة حث    وفيما يتعلق بتمدي   .مناطق القدس والضفة الغربية   

  . مع استمرار العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطينيذلكأن الفصائل أكدت أن األجواء ال تسمح ب
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  نا حساباته على أرضةصفييسعى لت طرف إقليمي سنتصدى ألي: أبومازن .3
اف إقليمية تسعى لتصفية حساباتها مع إسرائيل وأميركا تعهد أبومازن بالتصدي ألية أطر : طاهر النونوـغزة  

، لذلكعبر الساحة الفلسطينية، مشدداً على أنه سيعتقل كل فلسطيني يحاول العمل لصالح جهات خارجية تسعى                
  . وذلك في إشارة إلى إيران وسورية

  28/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   لجنة االنتخابات مكاتب فتح حل خالفاتها الداخلية بعيدا عنعلى: الدويك .4
 امـس   واعشرات المسلحين التابعين لكتائب االقصى استول     أن  :  غزة  من 28/12/2005 الشرق األوسط    ذكرت

على مكتب تابع للجنة االنتخابية الفلسطينية بالضفة الغربية احتجاجا على اختيار محمـود عبـاس للمرشـحين                 
ونقـل عـن عمـار    . قائمةالج مرشحين يمثلون القدس على    بادرا تهم مطالب أعلنواو. لخوض االنتخابات المقبلة  

  . الدويك، القول ان اللجنة منزعجة للغاية، مطالبا فتح بحل خالفاتها الداخلية بعيدا عن مكاتبها
د كتائب االقصى على انها ال تعول علـى أي          يكتأ: 28/12/2005 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد وأشارت  

 ان فتح تمر بأزمة حقيقة، متهما عـددا مـن        ,قال محمد حجازي  في وقت   . ادمةمن مرشحي فتح لالنتخابات الق    
وأشار الـى    . االقصى المسؤولين األمنيين بدفع بعض المنتسبين لفتح بالقيام بأعمال فوضى تحت مسمى كتائب           

ن أ ومن ناحية أخرى أفـاد شـهود عيـان           . بهذه الفئات  لهمان هذه التصرفات تسيء للكتائب، نافيا اي عالقة         
 مع رجال الشرطة بالقرب من مقر لجنـة االنتخابـات المركزيـة    واالعشرات من كتائب شهداء االقصى اشتبك 

 . ، ما ادى الى اصابة شرطي بجراحهحاولوا اقتحام بعدما بمدينة غزة
  
 المرأة الفلسطينية تتجه الي االنتخابات التشريعية بقوة القانون .5

 مرشحة استفدن من قانون االنتخابات 65تشريعية ثمانون امرأة بينهن تقدمت لالنتخابات ال:  اف ب ـ رام اهللا
 وضع اسماء المرشحات في مواقع متقدمة العطائهن فرصا ىاجبر القانون القوائم االنتخابية، عل حيث .الجديد

 . امرأة15 و13ح لهن الفوز ما بين اويقدر عدد النساء اللواتي سيت .افضل للفوز
  28/12/2005الوطن القطرية 

  
   إحتجاجا على المستوطناتالسلطة تشكو إسرائيل إلى الرباعية  .6
ان السلطة قررت تقديم شكوى إلى اللجنة الرباعيـة والواليـات           :  قالت مصادر فلسطينية رسمية أمس     :ا.ب.د

 .في منطقتي بيت لحم والقدس    نالمتحدة بشكل خاص احتجاجاً على طرح اسرائيل مناقصات للبناء في مستعمرتي          
سيدفع ثمن يبدوا أنه  ان الشعب الفلسطيني افيضم نبيل شعث ان توسيع المستعمرات هو عمل مرفوض          وأوضح

  .حملة شارون االنتخابية من دمائه وأرضه
  28/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
 إحتجاجات مسلحة في غزة للمطالبة بوظائف .7

 احتلوا امس مقر محافظة شمال ى كتائب االقصىذكرت مصادر امنية ان مسلحين ينتمون ال: غزة ـ اف ب
 ىوقالت المصادر ان الناشطين يحاولون بذلك الضغط عل .ومقر مديرية التربية والتعليم المجاور له, غزة

تظاهر عشرات المسلحين من عناصر الجبهة الشعبية  ومن ناحية أخرى .السلطة اللحاقهم في اجهزتها االمنية
 . أيضافي غزة مطالبين بوظائف لهم

  28/12/2005 العربي القدس
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  تعطيل االنتخابات أو تأجيلها ال يحل اإلشكاالت بل يزيدها تعقيدا: مشعل .8

يالحظ أن أجواء التأجيل لالنتخابات التشريعية تبدو هي السائدة في ظل           :  عزالدين أحمد  ،)عبر الهاتف (حاوره  
 هل تتفق مع هذه النظرة، وكيـف        الضغط اإلسرائيلي والغربي ومواقف بعد مسئولي السلطة المطالبة بالتأجيل،        

  ستتعاطون مع هذه األجواء؟ 
 نعم، مرت فترة من الوقت علت فيها األصوات المطالبة بتأجيل االنتخابات، سـواء مـن داخـل الـساحة                    -

الفلسطينية في إطار السلطة وحركة فتح، أو من أطراف خارجية، وذلك بفعل الـضغوط الكبيـرة الـصهيونية           
 ظل الرفض الفلسطيني الواسع لموضوع التأجيل من قبل الفصائل الفلـسطينية والقـوى              واألمريكية، ولكن في  

والشخصيات الوطنية وجماهير شعبنا الفلسطيني، وألن التأجيل ال يحل المشكالت التي يتحدث عنها الـبعض،               
ما إلى الفوضى،   بل يزيد الم الوضع الفلسطيني الداخلي تأزما، وقد يدفع هذا الوضع إلى مزيد من االحتقان ورب               

سيما في ظل مؤسسات رسمية تجاوزت عمرها االفتراضي، وبالتالي تدخل في دائرة الال شرعية، ومـن ثـم                  
وفي ظل كل هذه االعتبارات أعتقد أن نغمة التأجيل قد تراجعت في الفترة األخيرة، وأصـبح                . الفراغ السياسي 

معطيات التي تشير إلى أن عقدها في موعـدها         الحديث أكثر عن عقد االنتخابات في موعدها، وهناك بعض ال         
  . هو األقل ضررا حتى ضمن االعتبارات اإلقليمية األخرى

نحن -ومع ذلك تبقى خيارات التأجيل عند البعض، وربما يعاد الحديث عنها من جديد، لكننا في جميع األحوال                  
 ولن نقبل التدخل فـي ديموقراطيتنـا         لن نقبل بالتأجيل،   -في حماس وغالبية القوى الفلسطينية وجماهير شعبنا        

الفلسطينية ألن ذلك تدخال سافرا في شأننا الداخلي ولن نقبله، ويتعارض مع الشعارات التي ترفعها األطـراف                 
  . اإلقليمية والدولية حول الديموقراطية

ات فـي  ما قدمت به، هل هو تفاؤل أم هناك ما هو ملموس على األرض يجعلك تقول بأن فرص عقد االنتخاب                 *
  موعدها أكبر؟ 

 القضية ليست قضية تفاؤل أو تشاؤم، هناك حقائق واستحقاقات، الواقع الفلسطيني فيه من المعطيـات لهـذه                  -
المرحلة ما يجعل خيار التأجيل خيارا خطيرا حتى في اعتبارات األطراف الداعيـة لـه، ولـيس هـو الحـل       

 اليوم أمام محطة مهمـة فـي تـاريخ الـشعب            النموذجي للمشكالت التي لحقت ببعض هذه األطراف، ونحن       
الفلسطيني، فتعطيل االنتخابات أو تأجيلها، ال يحل اإلشكاالت بل يزيدها تعقيدا، خاصة في ظل تواصل العدوان                
الصهيوني، وفي ظل الجمود السياسي العام في المنطقة، وحالة االنفالت والفـساد المستـشري فـي الوضـع                  

  . الفلسطيني الداخلي
لفلسطيني بحاجة إلى خطوات جادة على صعيد ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز الديموقراطية وإيجـاد              الوضع ا 

مرجعيات وطنية حقيقية، وتحقيق الشراكة بين جميع القوى، لالستعداد للنهوض ببرنامج اإلصـالح ومحاربـة               
ذا استحقاق فلـسطيني مهمـا      ه. الفساد، فالشعب ال يقبل أن تبقى األمور معلقة، فضال عن تعطيلها أو تأجيلها            

كانت اعتراضات األطراف الضاغطة هنا أو هناك، فاالستحقاق يبقى أقوى وأكبر وهو الذي سيفرض أرادتـه                
  . على األرض

 الرئيس عباس بضرورة إجراء االنتخابات الفلسطينية في موعـدها،          - عدا فتح  -طالبت الفصائل الفلسطينية    *
  هل تعولون كثيرا على هذا التحرك؟ 

 طبعا هذا التصرف والموقف من القوى الفلسطينية هو خطة في االتجاه الصحيح، وحـق طبيعـي لـشعبنا،                   -
والسلطة الفلسطينية ال تملك إال أن تستجيب لهذا المزاج الفلسطيني الواسع ولمتطلبات الواقع الفلسطيني، ومنها               

ال االنتخابات البلدية وأجراء التشريعية     اإلسراع في خطوات ترتيب البيت الفلسطيني والتي يندرج تحتها استكم         
  . في موعدها، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية وتنظيمية جديدة
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أما النظر إلى الشأن الفلسطيني وهمومه واستحقاقاته ومصالحه عبر نافذة األزمة الداخلية في حركة فتح، فهـذا                 
ة في فتح أن يعالجوا أزمـتهم الداخليـة بطريقـة سـليمة وسـلمية      خطا كبير وفادح، ونحن نتمنى على األخو      

  . وصحيحة، وأن يستعدوا لالستجابة الستحقاقات المصلحة الفلسطينية العامة
في كل مرة كانت تبرز فيها أزمة معينة سواء مع السلطة أو مع االحتالل، كانت مصر تتدخل الحتواء هـذه                    *

بدو فاترا هذه المرة، وهل تعتبرون أن هذا الدور سيكون فـاعال، أم             األزمة، هل تتفق في أن الدور المصري ي       
  أن خصوصية المرحلة لن تدفع مصر للزج بكل ثقلها؟ 

 الوضع الفلسطيني اليوم بما يشهده من تصعيد عسكري صهيوني ضد شعبنا، وجمود سياسي بـين الـسلطة                  -
بات الداخلية، وانشغال أمريكا عن المنطقة بفعل       والعدو الصهيوني، وانشغال للقوى السياسية الصهيونية باالنتخا      

أزمتها المتفاقمة في العراق، كل هذه األوضاع تجعل األعباء اكبر من أن تتحملها دولة بمفردهـا، بمعنـى أن                   
المسألة بلغت من الحجم ما تحتاج إلى جهد مصري وعربي وإسالمي، إضافة إلى جهد حقيقي منا كفلسطينيين                  

من ناحية أخرى، اإلخوة في مصر بادروا إلـى         . ة، فالمسألة أكبر من نحملها لطرف واحد      في الساحة الفلسطيني  
زيارة فلسطين المحتلة وأخبرونا أنهم مع عقد االنتخابات في موعدها، وأن زيارتهم جاءت من أجـل مـساعدة                

خانة التأكيـد  اإلخوة في حركة فتح لترتيب أوضاعهم الداخلية، ونحن نرحب بمثل هذه الجهود طالما تصب في          
  . على اتفاقاتنا الفلسطينية واحترام المواعيد المتفق عليها، وكل ما يسهم في ترتيب البيت الفلسطيني

هناك من يرى من المحللين أن موضوع عدم إشراك المقدسيين في االنتخابات التشريعية، بأنها صفقة تمـت                 *
  فقون مع هذا التحليل؟ بين إسرائيل، وبعض اإلطراف في السلطة إلحراج حماس، هل تت

 لإلجابة عن هذا السؤال ال بد االستدراك بالقول إن مجمل المعطيات تشير انه ال خيار إال عقد االنتخابات في                    -
موعدها، لكن تبقى كل االحتماالت واردة، خاصة في ظل الضغوط الصهيونية وتخوف بعض األطـراف مـن              

 من التأجيل يمكن أن يعدل من المعادلة الفلـسطينية الداخليـة،          نتائج هذا االستحقاق، ظنا ووهما منهم أن مزيدا       
  . وفي احتماالت نتائج هذه االنتخابات

العدو الصهيوني الذي يعارض أن تحصل المقاومة الفلسطينية على مزيد من الشرعية السياسية عبـر بوابـة                 
 جماهيرية، يحاول تعطيل هذه     المجلس التشريعي إضافة إلى ما اكتسبته من شرعية نضالية بالمقاومة وشرعية          

االنتخابات والتدخل في شأننا الداخلي بكل الوسائل، ومن ذلك إثارة موضوع القدس، وبصرف النظر هل اتفق                
الجانب اإلسرائيلي مع أحد أم ال، هذا سلوك متوقع من عدونا الصهيوني، الذي ال يريد خيرا بـشعبنا، ويريـد                    

ب عليه أن يتحمل أن تجمع حركة حمـاس والقـوى األخـرى بـين               تأزيم الوضع الفلسطيني، فضال أنه يصع     
المقاومة والسياسية في آن واحد، لكن نحن لدينا خياراتنا في التعامل مع هذه اإلعاقات الصهيونية، وبالتأكيد لن                 
نتخلى عن القدس، فهي تبقى عربية إسالمية، وجزء من الوطن الفلسطيني وهي جزء من صراعنا مع العـدو                  

، ولكن هذا ال يعني أن مثل هذه اإلعاقات أن تعطل االنتخابات ألن مقصود العدو من إثـارة هـذه                    الصهيوني
د العدو نصبه لنا، وبالتـالي      االمسألة هو تعطيل االنتخابات، فاالستجابة للتعطيل هو عمليا استجابة للفخ الذي أر           

  . نحن نصر على عقد االنتخابات في موعدها
  مسالة القدس؟ هل ثمة نماذج لخيارات حل *
 قضية القدس نعالجها بأكثر من خيار، الخيار األول نحن على الصعيد الوطني الفلـسطيني فـي أي لحظـة                    -

قادرون على التوافق على مخرج، كأن تُشكّل قائمة وطنية يتوافق عليها الجميع، ويبقى للقدس تمثيلها الطبيعـي                
ة القدس جزءاً من معركتنا السياسية الديموقراطية ضد        في مؤسساتنا الفلسطينية، وكذلك نستطيع أن نجعل مسأل       

االحتالل الصهيوني، وفضح سلوكه الذي يريد أن يعطل ديموقراطيتنا، فهذا أمر نكسبه وتخسر بـه إسـرائيل،                
ولكن لألسف البعض في ساحتنا الفلسطينية أراد أن يغطي على موقفه في الدعوة لتأجيل االنتخابـات باإلتكـاء         

س، وكأن هذا الطرف يفترض أن أحدا في الساحة الفلسطينية يمكن أن يتخلى عـن حقـه فـي               على قضية القد  
  . القدس، ال، القدس على رأس أجندتنا الوطنية، وهي حاضرة في القلب والوجدان
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في محور آخر، نقلت صحيفة عربية مؤخرا أن عاصمة عربية استضافت مؤتمرا دوليا شارك فيـه خبـراء                  *
ئيليون وخبراء في الحركات اإلسالمية بهدف الحد من تنامي نفوذ حماس في األراضـي              أمنيون غربيون وإسرا  

  الفلسطينية، هل لديكم معلومات عن هذا المؤتمر؟ و بماذا تعليقكم عليه؟ 
يريدون ليطفئوا نـور اهللا     :  اطلعت على ما كتب حول هذا المؤتمر، وقبل التعليق عليه، أستحضر قوله تعالى             -

 متم نوره ولو كره الكافرون، ومهما حاولت أطراف ما أن تعطل مسيرة النضال الفلسطيني، أو                بأفواههم، واهللا 
أن تعطل مسيرة التقدم العظيم التي تحققها المقاومة الفلسطينية بعناوينها المختلفة، ومهمـا حـاول الـبعض أن                  

حاول تغطيـة الـشمس بغربـال،       يعطل تجليات اإلرادة الفلسطينية الشعبية لصالح المقاومة، فأعتقد أنهم كمن ي          
والفضل طبعا كله هللا تعالى، وعلى هؤالء الذين يحاولون مواجهة التيار الشعبي والتيار التاريخي وتيار الـسنن                 
أن يتذكروا أن حماس وقوى المقاومة ليست منبتة عن شعبها وأمتها، وال هي خارج السياق الوطني ولم تهـبط                   

عي للحقائق على األرض، حماس حصلت على كـل هـذا بتـضحياتها             بمظلة، ما تمثله حماس هو إفراز طبي      
الجسيمة وبتقديمها لقادتها شهداء، وقدمت قافلة طويلة من الشهداء واألبطال، وحماس حصلت على هذا الموقع               
من خالل انحيازها لبرنامج المقاومة الذي يحظى بالتأييد الفلسطيني الواسع، ومـن خـالل تجـسيدها لآلمـال                  

  . فلسطينية دون مساومة واجتزاءوالحقوق ال
وحماس حصلت على هذا الموقع من خالل الصورة النظيفة التي قدمتها عن رجالها وقادتها ومؤسساتها، حيث                
إن قيادتها تعيش في أوساط الفقراء وبسطاء شعبنا، وغير متخمة بالفساد، وحققت كل هذا أيـضا مـن خـالل                    

ألخ، .. والسياسة، الخصوصية الفلسطينية والعمق العربي واإلسالمي      جمعها لمعادالت في منتهى الدقة، المقاومة     
فمن يظن أنه باستطاعته أن يواجه حركة بهذه الرؤية وهذه الصالبة والتوازن والشمول هو واهم، ألنه كمـن                  

  . يوجه مسير ة التاريخ
اك، نقول حماس التـي     وبالتالي هذه األخبار التي تشير إلى هكذا مؤامرات أو مؤتمرات في عاصمة هنا أو هن              

تغلبت على كل العقبات السابقة بفضل اهللا تعالى أوال ثم بفضل انحياز شعبها لها، سـوف تتغلـب علـى كـل                    
المؤامرات القادمة، والخسارة هنا هي لمن يصر على أن يركب رأسه، ومصلحة هؤالء أن يعترفوا بالواقع وأن                 

في الساحة الفلسطينية، ومن يأبى أن يتعامل مـع حمـاس           يتعاملوا مع حماس باعتبارها مكونا أساسيا وأصيال        
  . اليوم سيجد نفسه مضطرا أن يتعامل معها غدا

ذهب البعض في اآلونة األخيرة في تحليل غريب، مفاده أن حماس تتخـوف مـن اكتـساح لقوائمهـا فـي                     *
ن موضوع المشاركة   االنتخابات حتى ال تضطر للحوار مع الجانب اإلسرائيلي، وهي غير جاهزة لذلك، سيما أ             

  في الحكومة يطرح بقوة، كيف تردون؟ 
 األقوياء ال يخافون من النجاح ومن يخاف من النجاح هم الضعفاء، والذين يثقون بشعبهم ال يخـافون مـن                    -

انحياز شعبهم لهم، وال يخشون من تبعات واستحقاقات مثل هذه المحطات، حماس ال تتطلع إلى سلطة وال إلى                  
نسجمة مع ذاتها وتسعى ألن تكون حاضرة في الميدان وأن تخدم شعبها في كل الميـادين ومـن               مغانم، لكنها م  
  . على كل المنابر

وبصرف النظر عن نتائج االنتخابات التشريعية، حماس سوف تحترم نتائج صناديق االقتراع أيا كانت النتائج،               
 شراكة حقيقية مع كل الفصائل وعلى رأسها        والحركة ال تتطلع ألن تنفرد في الساحة الفلسطينية، بل تسعى إلى          

حركة فتح، هؤالء إخواننا وشركاؤنا في الدم والمقاومة واالنتفاضة، وفي المـسؤولية الفلـسطينية، هـم لهـم                  
تاريخهم الذي نقدره، ونحن لنا تاريخنا وحاضرنا، ونسعى ألن نبني الحاضر والمستقبل بجهد فلسطيني متكامل               

  . مشترك
سوف تدرس حماس مستلزماتها، قرارنا اليوم هو المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي،            وكل محطة مقبلة    

موضوع الحكومة هذا أمر ستقرره الحركة في الوقت المناسب، وهي تدرك استحقاقات كل محطة وكل مرحلة،                
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 وال  وحماس قادرة على التعامل مع كل مرحلة من هذه المراحل، خاصة أن حماس غير مستعجلة على شـيء                 
  . تلهث وراء السلطة

أيام، وتنتهي الفترة المحددة للتهدئة، واالحتالل ما زال يواصل خروقاته، هل ستعود األوضاع إلى حالها قبل                *
  التوصل إلى تهدئة، وهل تتوقعون إجراء جولة جديدة من الحوارات لتجديدها أو تمديدها؟ 

ن انتهائها، مع أن كل المعطيات علـى األرض          التهدئة البعض يستهجن حديث حماس والفصائل األخرى ع        -
، فنهايـة   2005التهدئة التي اتفقنا عليها في القاهرة في آذار الماضي تنتهي في نهاية عام              : تشير إلى ذلك، أوال   

 وال أقـول    -األجل الذي اتفقنا عليه كسقف نهائي من الطبيعي أنه يساوي عند الجميع انتهاء للتهدئة، والعودة                
عدونا الصهيوني لم يتعامل بجدية مع التهدئة رغـم أنهـا           :  البرنامج األصيل وهو المقاومة، ثانيا      إلى -الذهاب

حظيت بإجماع فلسطيني، ولم يحترم شروط التهدئة، حتى غزة التي انسحب منها مجبرا لم تسلم من عدوانـه،                  
  . والتي كانت آخر حلقاته مبادرته إلنشاء منطقة عازلة في شمال القطاع

ذا العدو الصهيوني هو الذي لم يحترم شروط التهدئة، وهذا يقودنا إلى نتيجة أنه ال شيء يـشجع علـى                   فإذا، ه 
كل األطراف اإلقليمية والدولية التي رحبت بالتهدئة لم تفعل شيئا جديا في إجبـار العـدو                : تجديد التهدئة، ثالثا  

هد العام اآلن في الوضع الفلسطيني يشهد       المش: الصهيوني على احترام شروط الشعب الفلسطيني للتهدئة، رابعا       
صورتين، صورة تصعيد صهيوني في الضفة وغزة، وتهويد للقدس وبناء المستوطنات، وصورة جمود سياسي              

  . في المسيرة بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية عمقه انصراف القوى الصهيونية إلى انتخابات مبكرة
لحديث عن تهدئة، وهل يستطيع أحد أن يطالب الشعب الفلسطيني بالتهدئـة            هذه المعطيات هل يمكن أن تبرر ا      

في مواجهة لغة العدوان الصهيوني، أعتقد أن هذه االعتبارات ترفض أي منطق للحديث عن تهدئة، وبالتـالي                 
من الطبيعي أنه مع انتهاء أجل التهدئة أن يعود الفلسطينيون لبرنـامجهم األصـيل، والـبعض فـي الـساحة                    

التهدئـة  : سطينية يحاول أن يصور التهدئة كأنها هي البرنامج الدائم والثابت للشعب الفلسطيني، ونحن نقول             الفل
كانت محطة استثنائية مؤقتة وأسلوبا في إدارة المعركة، ونقول إن العودة إلى برنامج المقاومة ال يعنـي أننـا                   

 تدير نفسها بشكل متوازن وبمـا يراعـي         سندخل تصعيدا مفتوحا دون ضوابط، فالمقاومة عاقلة وراشدة وهي        
المصلحة الفلسطينية، أما الحوار فقد تحصل محطات قادمة لها في الداخل أو في الخارج، ال يعنـي أن يكـون                    

  . الحوار بالضرورة سينحصر تحت عنوان التهدئة
 حال  في محور أخير، البعض رأى في تصريحاتكم األخيرة في طهران بخصوص التصعيد ضد إسرائيل في              *

  تعرض إيران لضربة إسرائيلية إقحاما للشعب الفلسطيني في معادلة خطيرة، ما ردكم؟ 
 البعض يقرأ األمور قراءة خاطئة وقراءة ال تعبر عن رؤية ال استراتيجية وال حتى واقعية، نحن في المنطقة                   -

وتهديدات في المنطقـة    أمام عدوان واحتالل، إسرائيلي في فلسطين وأمريكي في العراق، وهناك أيضا ضغوط             
على سوريا ولبنان وإيران، وهناك ضغوط أيضا على مصر والسعودية، هذا الوضع يعني أن األمة في جبهـة                  
ممانعة بدرجات متفاوتة في مواجهة إما حالة احتالل كفلسطين والعراق، أو حالة ضغوط وتهديـدات متفاوتـة                 

، أننا جزء من حالة مقاومة وممانعة بدرجات مختلفة         على دول عربية وإسالمية، نحن نتعامل ضمن هذه الرؤية        
  , في األمة، فنحن ال نتصرف بمعزل عن هذه األجواء
 على أي دولة عربية أو إسالمية أن      -وهو عدونا المشترك  -وبالتالي من الطبيعي حين يعتدي الكيان الصهيوني        

 على أي دولة عربية وإسالمية، فلو       نتصرف كمقاومة ضمن مسؤولياتنا، وهذا ال ينطبق على ايران وحدها، بل          
أن هذا الكيان اعتدى على سوريا أو إيران أو على مصر أو على األردن أو على السعودية، فمن الطبيعـي أن                     

   .نتحمل مسؤولياتنا ردا على هذا العدوان
  وكيف تتحمل حماس مسؤولياتها؟ *
 تمارس المقاومة منذ سنوات طويلـة،        حماس لم تصطنع معركة جديدة من أجل هذا الطرف أو ذاك، بل هي             -

إذا اعتدت إسرائيل على إيـران،      : فأنا عندما أنتصر ألمتي في معركة قائمة أصال فهذا شيء طبيعي، وأنا قلت            



 

 9

إذا اعتدت إسرائيل على أي دولة عربية وإسالمية فإن حماس وقوى المقاومـة ستـصعد مـن                 : وأقولها اليوم 
بمعنى أن ننتصر ألمتنا من خالل تصعيد مقاومتنا الطبيعية المشروعة ضد           عملياتها ضد االحتالل في فلسطين،      

  . االحتالل في ميداننا، ولن نصدر المعركة إلى خارج فلسطين
في موضوع إيران هناك من يقول إن حماس لم تظهر موقفا واضحا من الموقف السلبي إليران في العـراق،                   *

  هل من تعليق؟ 
 لدولة عربية أو إسالمية في حال اعتدى عليها أعداء األمة خاصـة الـصهاينة                عندما نعلن موقفا ننتصر فيه     -

منهم، هذا ال يعني أننا نتطابق مع هذه الدولة في كل مواقفها وسياساتها، بمعنى أن هناك مساحات من االتفـاق                    
معركـة  واالختالف، لكن اختالفي مع أي دول عربية أو إسالمية في مساحة ما ال يعني أال أخوض مع أخـي                    

  .خارجية أو أن أؤيده في موقف سياسي معين
  27/12/2005السبيل االردنية 

  
  حماس تدعم مرشحين مستقلين انشقوا عن فتح .9

عبد القادر ان هناك العديد من الثغرات التي ستضعف فتح في حاتم اوضح  :رام اهللا ـ من وليد عوض
وفي  .سجلوا لالنتخابات كمستقلينالذين  المنشقين االنتخابات التشريعية المرتقبة ومن اهمها وجود العشرات من

هذا االتجاه زعمت المخابرات االسرائيلية ان حماس تجند وتدعم باألصوات والمال أكثر من ثالثين مرشحاً 
بتأييد حماس في البرلمان وبالتالي هؤالء  ومقابل ذلك، سيلتزم ,الذين هجرتهم فتح او انشقوا عنهامن مستقالً 

 . اتفاق أوسلوون وثيقة شرف بأن ال يؤيدى علون سيوقعهمقرارات، كما أنال ى علهاأثيرزيادة فرص ت
  28/12/2005القدس العربي 

  
  العمليات اإلستشهادية خالل انتفاضة األقصى: دراسة اسرائيلية .10

 146، إلى انه تم تنفيـذ       2005 إلى   2000أشارت دراسة أمنية إسرائيلية بشأن العمليات االستشهادية منذ عام          
 39 عملية، تليها الجهاد     58نفذت حماس وحدها    حيث   آخرون،   3500 إسرائيلياً وأصيب    518 قتل فيها    ,عملية

 هجومـاً خـالل سـنوات       375ويتبين أن الفلسطينيين وقفوا وراء تنفيـذ        . 8 والجبهة الشعبية    33عملية وفتح   
 8عنصر النسائي أشارت الدراسة إلى تنفيـذ        وفيما يتعلق بال  .  قتيالً إسرائيلياً  1080االنتفاضة أوقعت أكثر من     

وأضافت أن أجهزة األمـن رصـدت        . آخرين 309 قتيالً إسرائيلياً إضافة إلى إصابة       38نساء عمليات أوقعت    
 . أكثر من مئة حالة تورطت فيها نساء في عمليات للمقاومة، أو محاولة القيام بعمليات استشهادية داخل إسرائيل                

  . ، بينما وقف الجهاد وراء عمليتين، وحماس عملية واحدةها منوقفت فتح وراء خمسحيث 
  28/12/2005البيان 

  
  حوار للفصائل بالقاهرة عقب االنتخابات : حماس .11

 كشف إسماعيل هنية أن مصر تُِعد لجولة حوار جديدة بين الفـصائل بعـد انتهـاء    : مصطفى الصواف -غزة  
ـ     االنتخابات التشريعية، نافيا أن تكون قد طلبت       ورفض ما يـشاع عـن       . أشهر 6 من الفصائل تمديد التهدئة ل

وعلى صعيد أزمة االنتخابـات أكـد        .وجود خالفات بين قيادات الحركة بالداخل والخارج حول قضية التهدئة         
وشدد على أن المقاومة بعد االنتخابات ستكون أكثر         . بقرار محكمة االنتخابات تمديد فترة الترشح      الحركةقبول  

  .نها ستكتسب شرعية سياسيةحيوية؛ أل
27/12/2005اسالم اون الين   
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  الفصائل الفلسطينية في دمشق تدين االعتقاالت ضد نشطاء الجهاد  .12

ـ دمشق  أدانت الفصائل في دمشق امس االعتقاالت التي تشنها السلطة ضد كوادر وقيادات الجهاد في : د ب أ 
غوط واالمالءات االسرائيلية واالميركيـة الهادفـة إلـى         عدم الرضوخ للض    السلطة إلى  واودع .الضفة الغربية 

ضرب الوحدة الوطنية وإشعال حرب داخلية وإطالق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن مالحقة ومحاصـرة               
  .نشطاء المقاومة والجهاد

  28/12/2005الغد األردنية 
  

  كتائب شهداء األقصى تهاجم قاعدة عسكرية صهيونية .13
و كتائب شهداء األقصى صباح اليوم هجوماً مسلحاً استهدف قاعدة عـسكرية صـهيونية              شن مقاتل : بيت حانون 

كتائب أن هذه العمليـة تـأتي رداً        الواعتبرت   .شرقي مدينة بيت حانون، وأسفر عن تدمير ناقلة جند صهيونية         
  .على جرائم االحتالل الصهيوني

  28/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الناعمة فييقصف موقع القيادة العامةالطيران اإلسرائيلي  .14
قالت مصادر إسرائيلية إن الطائرات الحربية اٍإلسرائيلية قصفت، الليلة الماضية، موقع الناعمة جنوب بيـروت               
وهي قاعدة تدريب تابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة، وذلك بعد ساعات من سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا                 

وتجدر اإلشارة إلى أن وكاالت األنباء قد أوردت نفي الجبهة أي عالقة لها بإطالق               .ليةعلى المستوطنات الشما  
وجاء أن أضراراً وقعت في بعض المباني في الناعمة في حين لم ترد أنباء عـن وقـوع                   .صواريخ الكاتيوشا 

وطنات هـو   ورجحت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية أن يكون مصدر الصواريخ على المـست          . إصابات بشرية 
  .منظمة حزب اهللا أو عملية ألحد الفصائل الفلسطينية في لبنان

  28/12/2005 48عرب
  

  االحتالل يشن غارات جوية على غزة  .15
عدوانها على غزة، حيث شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية خمس         ،  صعدت قوات االحتالل  :  سمر خالد  ،غزة

. راتها إحدى الجمعيات األهلية العاملة في مدينـة غـزة  قطاع واستهدفت طائالغارات جوية على مناطق شمال   
وأفاد شهود عيان، بأن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخا، استهدف جمعية غزة هاشم الخيرية، شرق               
مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير مبنى الجمعية بشكل جزئي، وإحداث حالة من الـذعر والهلـع لـدى النـساء                     

  . واألطفال
  28/12/2005ردنية الرأي األ

  
  الكيان يزّور وثائق لالستيالء على أراٍض فلسطينية  .16

مرة أخرى تنكشف في اسرائيل وثائق رسمية تدين السلطات الرسمية ومـسؤولين             :آمال شحادة ،القدس المحتلة 
 حكوميين لدعمهم ومشاركتهم في تزوير مستندات ووثائق للسيطرة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية             

وكشفت صـحيفة هـآرتس     . وبيعها لشركات استيطانية تعمل في بناء شقق سكنية لتسمين وتوسيع المستعمرات          
أمس عن المشاركة الفعالة لالدارة المدنية والنيابة العامة ومحامين في صفقات اراض يتم حاليا بنـاء مـشاريع    

رد في تقرير طاليا ساسـون حـول        استيطانية عليها من دون ترخيص وبشكل غير قانوني، لتؤكد ما كان قد و            
ويستدل ان فلسطينيي قرية بلعين، أكثـر المتـضررين مـن هـذه الـسياسة               . البؤر االستيطانية غير القانونية   
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االسرائيلية التي أسهمت في تنفيذها وزارة الحرب، ايضا، وكشفت الوثائق عـن أن محـامين وتجـار أراض                  
الى المحكمة االسرائيلية حول شراء أراض في بلعين وان احد          اسرائيليين قدموا تصاريح مشفوعة بيمين كاذبة       

  .المحتالين قام ببيع اراض ال يملكها الى المستوطنين
  28/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
  اللد تصعد إحتجاجها على هدم البيوت العربية  .17

 أعقاب اإلقدام على هـدم      قررت اللجنة الشعبية لألحياء العربية في مدينة اللد تصعيد نشاطاتها اإلحتجاجية في           
بيوت عربية في المدينة، وفي الوقت الذي بدئ العمل فيه على إعادة بناء البيوت التي هدمت، قـررت اللجنـة          

وجاء أن اللجنة قررت تنظيم اجتماع شعبي حاشد في المدينة احتجاجـا علـى               .تنظيم إجتماع شعبي إحتجاجي   
  .لمدينةإقدام السلطات على هدم ثالثة بيوت عربية في ا

  27/12/2005 48عرب
  

  يتحولون إلى منظمي مرور بوجود الصحفيين األجانباالحتالل جنود  .18
فاجأ الجندي الصهيوني الواقف بسالحه وثيابه الواقية من الرصاص والمطر، طوابير المـواطنين المـصطفين               

لكن مالمح الدهشة سرعان    على حاجز الباذان شمال شرق نابلس بتحوله إلى شرطي مرور ينظّم حركة السير،              
ما انجلت عن األهالي وهم يبصرون طواقم من الصحافيين ومصوري وكاالت األنباء والفضائيات قـد أخـذوا               

  .مواقعهم اللتقاط صور عن مشاهد اإلذالل في الحاجز المذكور
  28/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   يرفض دعوة أسقفية من كاتسافبطريرك القدس .19

يرك الروم في القدس المحتلة ثيوفيلوس حضور االحتفال السنوي الذي يقيمه الـرئيس اإلسـرائيلي               رفض بطر 
كاتساف غدا لمناسبة عيد الميالد، بعدما وصفته الدعوة بانه أسقف، وتمت دعوة سـلفه المعـزول ايرينيـوس                  

تفـال، الن الـدعوة     وأوضح رئيس األساقفة في الكنيسة أمس، أن ثيوفيلوس لن يحضر االح          . لحضور االحتفال 
  . وجهت له على انه أسقف

  28/12/2005السفير 
  

  االف فلسطيني 9اسرائيل تعتقل اكثر من  .20
 االف فلسطيني في سجونها ومعتقالتها، وتعزل العديد منهم 9تعتقل سلطات االحتالل اكثر من   :وليد عوض

الفلسطينيين امس أن حوالي واكدت وزارة شؤون االسري والمحررين . في زنازين انفرادية تحت االرض
 أسيراً اعتقلوا 270 سجناً ومعتقالً ومركز توقيف إسرائيلياً، منهم 28 أسير ومعتقل، الزالوا معتقلين في 9200

أشار تقرير، الي أن قوات  و.خالل شهر تشرين الثاني الماضي، وهم اآلن في مراكز التوقيف وزنازين التحقيق
اآلونة األخيرة علي افتتاح العديد من األقسام الجديدة، في سجني عوفر و االحتالل اإلسرائيلي، أقدمت في 

شطة، بهدف استيعاب األعداد الكبيرة من المعتقلين، منوهاً الي أن التصعيد لم يقتصر علي حمالت االعتقاالت، 
قد وحذر، من أن هذا التصعيد الخطير . بل امتد ليشمل حياة االسري وظروفهم، كما حصل في سجن عوفر

ونوه التقرير، الي أن أكثر  .يفجر األوضاع في السجون، والتي لم تعد تحتمل مثل هذا الضغط الكبير والمتفاقم
وبين التقرير .  أسيرة منهن رهن االعتقال116 ت أسيرة اعتقلن خالل انتفاضة االقصي، الزال400من 

لة الالإنسانية، حيث يحتجزن في اإلحصائي، أن األسيرات يتعرضن كذلك، لنفس الظروف القاسية والمعام
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أماكن وظروف ال تليق بالحياة اآلدمية، دون مراعاة لجنسهن أو احتياجاتهن الخاصة، وأن شرطة المعتقل 
والسجانات يقومون دائماً باستفزاز األسيرات، وتوجيه الشتائم لهن واالعتداء عليهن، كما يتعرضن للتفتيش 

وفيما يتعلق باألطفال االسري في السجون . اكم أو من قسم الي آخرالعاري المذل، خالل خروجهن الي المح
اإلسرائيلية، لفت التقرير الي أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، تقوم باعتقال األطفال، ومحاكمتهم واحتجازهم 

  طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة االقصي، الزال منهم4000وبين التقرير أن قرابة . ضمن ظروف سيئة جداً
  . طفل رهن األسر301

 ألف أسير، أي ما 650، وحتي اليوم ما يزيد عن 1967 اعتقلت منذ عام  سلطات اإلحتاللانوختم التقرير 
 . من إجمالي عدد مواطني األراضي الفلسطينية%20يقارب 

  28/12/2005القدس العربي  
  

  فلسطينيين من أسرة واحدة5إسرائيل تحكم بالسجن على  .21
لعسكرية في سجن عوفر االحتاللي أحكاماً جائرة بحق خمسة افراد من عائلة الرجبي فـي               أصدرت المحكمة ا  

 مصادر في العائلة إن قوات االحتالل اعتقلت الشباب الخمسة في منطقة سكناهم بجبـل جـوهر           وقالتالخليل،  
  . بتهمة مقاومة االحتالل2003جنوب المدينة في ايلول 

  28/12/2005الشرق األوسط 
  

  الدة أسير بزعم محاولتها إدخال مواد خطرة إلى السجنل واعتقإ .22
اعتقلت سلطات السجون الصهيونية والدة أسير فلسطيني يقضي حكماً بالسجن المؤبد، بـدعوى أنهـا حاولـت            
إدخال زجاجة بها سائل، قد يكون دواء، إلى ابنها األسير، وهو ما اعتبرته سلطات االحـتالل مـادة خطيـرة                    

ولم تستبعد مصادر فلسطينية تعنى بشؤون األسرى أن تكون          . بعملية فحص لهذا السائل    ومحظورة قبل أن تقوم   
  .السلطات الصهيونية قد رتب هذه اللعبة من أجل اعتقال والدة األسير من أجل الضغط عليه

  28/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بديةاألالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل : لعملحزب االبرنامج السياسي ل .23
القـدس   في إطار البرنامج السياسي الجديد لحزب العمل يتضح أن الخطوط العريضة للبرنامج تنص علـى أن               

 في الـضفة الغربيـة لفتـرة        هاضمان أراضي والموحدة عاصمة إسرائيل األبدية، واإلحتفاظ بالكتل اإلستيطانية        
تس، يعمل على بلورة خطة سياسية تتضمن       قالت مصادر إسرائيلية أن الطاقم السياسي لعمير بير        و !طويلة األمد 

كما أشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمن بنوداً تتعلق          !!فكرة أطلق عليها المسار أو المخطط الهونغ كونغي       
ما يتعلـق بالمفاوضـات     فيأما   .بالبؤر اإلستيطانية غير القانونية، حيث تنص الخطة على تفكيك عشرات البؤر          

 مع رفض فكرة الحل المؤقت أو إقامة دولـة          .ع جدول زمني إلجراء المفاوضات    حول الحل الدائم، فسيتم وض    
وفـي  . ويقول بيرتس أن الدولة المؤقتة ليست حالً ألن ذلك يعني إستمرار المواجهات العنيفة             .فلسطينية مؤقتة 

ر إطار مفاوضات من هذا النوع بين الطرفين، يجب وضع جدول زمني منظم، وفقط في حال فشل هذا المـسا                  
أما بشأن الطرف الفلسطيني الذي ستجرى معه المفاوضات،         .يتم دراسة خطوات أحادية الجانب كوسيلة أخيرة      

   !فسيكون السلطة المنتخبة، مع التأكيد على رفض إجراء مفاوضات مع حماس
  28/12/2005 48عرب

 
  الكيان ينوي عدم االعتراف بنتائج االنتخابات التشريعّية إذا فازت حماس .24
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 سربت حكومة الكيان معلوماٍت، لوسائل إعالمها، حول نيتها عدم االعتـراف بنتـائج االنتخابـات                :مبيت لح 
ونقلت اإلذاعة الصهيونية عن مصادر سياسية قولها،        .التشريعية الفلسطينية إذا حقّقت فيها حماس فوزاً ملحوظاً       

 .ائج االنتخابات إذا فازت بها حمـاس      إن شارون، تباحث مع مستشاريه وتوصلوا إلى قرار بعدم االعتراف بنت          
 يتلخّص في أن االتفاقيات الموقعة بين الكيان والـسلطة تـنص            ذلكووفقاً لهذه المصادر فإن التبرير القانوني ل      

   .على عدم إشراك المنظمات اإلرهابية في مؤسسات السلطة
  28/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بؤرة استيطانية25 وعاً استيطانياً موق13 يخططون إلقامة مستوطنون .25

أعلنـت متحدثـة إسـرائيلية، إن       :  تغريد سعادة والوكاالت   ،رام اهللا ،  28/12/2005االتحاد االماراتية   نشرت  
 وقالت اذاعة الجـيش     . موقعا استيطانيا جديدا دون ترخيص في الضفة الغربية امس         13مستوطنين يهودا بنوا    

وينوي اعـضاء مـن     . مواقع استيطانية جديدة غير مأهولة في الضفة الثالثاء       ان نشطاء يمينيين اقاموا ثمانية      
 موقعـا اسـتيطانيا     25جماعة من انصار اسرائيل الكبرى تطلق على نفسها اسم شباب التلة اقامة ما مجموعه               

   .خالل احتفاالت عيد حانوكا
باسم جماعة للمستوطنين تـدعى     متحدثة  هي  قالت داتيا اسحاقي، و   : 28/12/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

أرض مؤمني اسرائيل، إن المئات من الشبان بدأوا في إقامة منازل من الخشب والحجارة ونصبوا الخيام فـي                  
سنبني على ما تـم     ..  نعتزم توسيع هذه المواقع والبناء عليها      : مستعمرة أقدم، وقالت   12مواقع بالقرب من نحو     

وصرح مصدر بالجيش بأن الجيش يتعامل مـع األمـر باعتبـاره             .تدميره وسنظهر أن االستيطان سيستأنف    
  )رويترز( .احتجاجا يأخذ صورة نصب خيام وان المستوطنين قالوا إنهم سيرحلون في نهاية األمر

 حركة السالم اآلن شجبت اقامة المستوطنات العـشوائية          أن لندن من 28/12/2005الشرق األوسط   وجاء في   
انـه اذا كـان      وقال احد قادة النشطاء للموقع االلكتروني ليديعوت احرونوت       . التهاوطالبت الجيش بالتدخل إلز   

واضـاف  . شارون يريد ان يطبق خطة فصل ثانية فيجب ان يطبقها على الفلسطينيين الذين يروجون لالرهاب              
  . ان معركة الضفة ستكون مختلفة عن معركة غوش قطيف

 
  آفي ديختر يعلن رسمياً انضمامه لكديما  .26
وجاء أن ديختر كان قد إجتمع يوم أمس         .ح آفي ديختر، صباح اليوم، األربعاء، أنه ينضم رسمياً إلى كديما          صر

وال  .وقد ناقش اإلثنان مـستقبل ديختـر       .مع شارون في لقاء هو األول منذ عودة ديختر من الواليات المتحدة           
 اإلنتخابية، إال أنه مـن الواضـح أن         ينوي شارون اإلعالن في هذه المرحلة عن مكان ديختر في قائمة كديما           

  .سيكون في أحد المواقع المضمونة
  28/12/2005 48عرب

  
  أغلبية االسرائيليين تؤيد رداً قاسياً على إطالق صواريخ القسام: استطالع .27

افاد استطالع للرأي نشر نتائجه التلفزيون االسرائيلي امس، ان اغلبية االسرائيليين يرغبـون             : ب.ف. أ ،القدس
ان من الضروري   % 69وقد اجاب ما ال يقل عن        .رد قاس على صواريخ القسام التي تطلق على اراضيهم        في  

 .فقط الى ضبط الـنفس    % 17الرد على اطالق هذه الصواريخ عمال بقانون العين بالعين والسن بالسن، ودعا             
، %)31(يعتبرون شارون االقدر على تحمـل اعبـاء هـذا المنـصب، متقـدما علـى بيـريتس                 % 57وان  

  %.27ونتنياهو % 37، وبيريتس %48واعطى االستطالع شارون  %).27(ونتانياهو
  . لليكود15 الى 13 للعمل و18 الى 15واوضح ان كاديما ما زال يحصل على تأييد حوالى اربعين نائبا مقابل 
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  28/12/2005األيام الفلسطينية 
  
  

  نإسرائيل تطور أسلحة فائقة التكنولوجيا لضرب الفلسطينيي .28
 كشفت مصادر إسرائيلية أن سلطة تطوير الوسائل القتاليـة          :رام اهللا  من 28/12/2005الحياة الجديدة   نشرت  

.  كـم  20االحتاللية طورت قاربا آليا يسمى بروتكتور كوسيلة إبحار مسلحة ويمكن التحكم بها من مسافة نحو                
ورة من أنواع مختلفة، منوهة إلى أن       وأشارت إلى أن القارب ذو محرك شديد القوة، ويحتوي على أجهزة متط           

من بين مميزات القارب أنه يشتمل على جهاز توجيه بالقمر الصناعي، وكاميرات توجيـه وتحقيـق، ومـدفع                  
 ملم، ومدفع تايفون صغير وجهاز صوتي باتجاهين، ولديه القدرة على العمل جيدا في الليل، بحيث                62رشاش  

عاصفة جدا، واألجهزة التي يحملها متطورة لدرجة أن في قـدرتها           يستطيع التغلب على ظروف بحرية قاسية و      
  . متابعة طيران عصفور منفرد

سيارة آلية مجهزة بتكنولوجيا متطورة على نحو خاص، بهدف الحلول محل قصاصي األثر،             اضافة الى تطوير    
وأكدت أنها سـتبدأ العـام       . كم في الساعة   80مشيرة إلى أنها مزودة بمجسات وكاميرات، وتصل سرعتها إلى          

القادم بمهمات أمنية على طول حدود فلسطين المحتلة وجدار الفصل وستنفذ مهمات مثل شق طرق لقوة مدرعة                 
  .أو سالح مشاة وراءه، واكتشاف متفجرات أو محاوالت تسلل عبر الجدار

للتـصوير والتجـسس    معاريف ذكرت أن إسرائيل تستخدم أقماراً صناعية        أن   28/12/2005البيان  وجاء في   
وقالت ان   .تحوم في الفضاء وطائرات من دون طيار تنفذ مهمات أمنية مختلفة بما فيها جمع معلومات ميدانية               

الجيش يستخدم رجاالً آليين بريين لغرض مهمات أمنية مختلفة ولألجهزة غير المأهولة التي بحوزة إسـرائيل                
  قنا . في الفضاء والجو والبر

  
  مين الجدد من فرنسا وأمريكا الشمالية إرتفاع عدد القاد .29

يتضح من المعطيات التي نشرتها الوكالة اليهودية يوم الثالثاء، أن هناك ارتفاعا ملحوظاً في عدد اليهود الذين                 
وأن عـدد    .تم استجالبهم إلى البالد من الدول الغربية، إال أن العدد الكلي ظل ثابتاً بالمقارنة مع السنة الماضية                

في عدد القادمين مـن أمريكـا       % 15وحصل ارتفاع بنسبة     . ألف 23لذين قدموا إلى البالد وصل إلى       اليهود ا 
في عدد القادمين من    % 10 وحصل انخفاض بنسبة     .في عدد القادمين من فرنسا    % 23الشمالية، وارتفاع بنسبة    

ن الذين قدموا إلى البالد ثانيـة       كما بينت المعطيات ارتفاعا ملموساً في عدد اإلسرائيليي        .دول اإلتحاد السوفييتي  
أن هناك ارتفاعا ملموساً في عدد الطالب اليهود الذين يأتون إلى إسرائيل لفتـرة تعليميـة                و. بعد مغادرتهم لها  

  . قصيرة
  28/12/2005 48عرب

 
  هجوم إسرائيلي حاد على مرشد اإلخوان المسلمين في مصر .30

التلفزيون اإلسرائيلي على شبكة اإلنترنت هجومـاً حـاداً          شن موقع القناة السابعة في       :كتب حبيب أبو محفوظ   
وقوياً على مرشد اإلخوان محمد مهدي عاكف بسبب التصريحات التي وصف فيها إسرائيل بأنها ورم سرطاني                
يجب استئصاله، محذراً من أن جماعة اإلخوان ستعمل من خالل البرلمان على إبطال اتفاقية السالم الموقعـة                 

وذكر التقرير أن موقف اإلخوان يقترب كثيراً من موقف حركات المقاومة الفلـسطينية،             . يلبين مصر وإسرائ  
وندد التقرير باللقاء   . فيما يتعلق بعدم االعتراف بإسرائيل والعمل على محوها من على الخريطة السياسية للعالم            
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صريحات عاكف خالل اللقـاء،      فرحات، واختتم التقرير انتقاداته للجماعة بت      أم نضال الذي جرى بين المرشد و    
  . وحديثه عن مناصرة الجماعة للمقاومة الفلسطينية

  27/12/2005السبيل االردنية 
  
 

  إسرائيل على قائمة المستهدفين من الجهاد العالمي : رئيس الموساد .31
جهاد  أعلن رئيس جهاز الموساد امس أن إسرائيل على رأس قائمة المهددين من قبل ما أسماه بتنظيم ال                 :القدس

ونقلـت يـديعوت     .العالمي الذي يسعى لشن عمليات ضدها وضد مصالحها ورعاياها في جميع أنحاء العـالم             
أحرونوت على موقعها عن داجان قوله إن هناك اهتماما دوليا وإسرائيليا كبيرين بانتشار الجهاد في كل بقـاع                  

  ود ألي بنية تحتية لمنظمة الجهاد العالمي العالم مضيفا في الوقت نفسه أنه حتى اآلن لم تكتشف إسرائيل أي وج
 د ب أ .فيها

  28/12/2005الغد األردنية 
  

 استثمارات أردنية فلسطينية مشتركة في قطاع الصناعة .32
 اكد االردن حرصه على دعم االقتصاد الفلسطيني ومنع انهياره، مـن خـالل تنفيـذ                :  فارس شرعان  ،عمان

 سيـشهد المزيـد مـن التعـاون         2006ركة، موضحاً ان عـام      مشروعات واستثمارات اردنية فلسطينية مشت    
وقالت مصادر اردنية لـالشرق األوسط، ان من ابرز        . االقتصادي والتجاري بين االردن واالراضي الفلسطينية     

المشروعات المشتركة التي ستقام خالل العام الحالي، اقامة منطقة صناعية حرة على نهر االردن، يقـع قـسم                  
 االردنية، واآلخر في االراضي الفلـسطينية، موضـحة ان المنطقـة ستـضم عـدداً مـن              منها في االراضي  

المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات االراضي الفلسطينية من الـصناعات، خاصـة الـصناعات الخفيفـة               
نفيـذ  وقالت المصادر، ان االردن وفر امتيازات كبيرة للمستثمرين ورجال االعمال الفلسطينيين، لت           . والمتوسطة

مشروعات مشتركة وإزالة كافة القيود التي تعترض حركة االستثمارات بين الجـانبين، موضـحة ان رجـال                 
االعمال والمستثمرين الفلسطينيين يحظون بمعاملة خاصة في االردن، حيث تمنحهم السلطات االردنية بطاقات             

ة كبار الزوار على جسر الملك حسين       خاصة تمكنهم من التحرك داخل البالد بحرية وسهولة، كما تفتح لهم قاع           
  .لتسهيل دخولهم لألراضي االردنية

  28/12/2005الشرق األوسط 
  

  المنطقة األمنية شمال غزة ستخلف آثاراً مدمرة لالقتصاد الفلسطيني .33
قدر خبراء اقتصاديون الخسائر المادية، الناتجة عن إقامة المنطقـة العازلـة شـمال غـزة،                  :عيسى سعد اهللا  

وحذّر الخبراء من خطورة إقامة المنطقة على        . ماليين الدوالرات، في الثالثة أشهر األولى من إقامتها        بعشرات
وأكدوا أن إقامـة المنطقـة تـستهدف         .االقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وعلى اقتصاد قطاع غزة بشكل خاص         

وأشـار   . منطقة شـمال غـزة     بالدرجة األولى االقتصاد الفلسطيني، محذرين من اآلثار المدمرة على اقتصاد         
الخبراء االقتصاديون إلى أن المنطقة، التي يشملها القـرار اإلسـرائيلي، مـن أفـضل المنـاطق الزراعيـة                   

وتوقع باحث وخبير اقتصادي، أن تـصل       . من مساحة القطاع الكلية   % 10واالقتصادية في قطاع غزة، وتمثل      
  .ن دوالر، خالل األربعة أشهر األولى من إقامتها مليو100خسائر القطاع المباشرة وغير المباشرة، إلى 

  28/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  انطالق أعمال المؤتمر الوطني للتشغيل  .34
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 أعمال المؤتمر الوطني للتشغيل برعاية الرئيس محمود عبـاس بحـضور شخـصيات              أمسانطلقت  : رام اهللا 
 المستوى المعيشي للمواطن الفلسطيني وخاصة      سياسية وإعالمية وعمالية بهدف الخروج بنتائج وتوصيات ترفع       

   .الفئة العاملة التي تعاني من ظروف معيشية قاسية
  28/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الصحة تعلن االستنفار تحسبا لتوسيع العدوان االسرائيلي  .35

واقمها الطبية بقطاع    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس حالة استنفار في صفوف ط          :  د ب أ ، بترا     -غزة  
حسنين مـدير عـام     . وقال د  .غزة تحسباً الي طارئ في ظل التهديدات االسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية          

أوعزت لمستشفيات االطفال والطب النفسي باالسـتعداد السـتقبال حـاالت           ''االسعاف والطوارئ أن الوزارة     
قصف الجوي والغارات الوهمية التي يـشنها الطيـران         الصدمات واالضطرابات العصبية التي قد تنجم عن ال       

  .''الحربي االسرائيلي في غزة
  28/12/2005الدستور  

  
  كتاب صبرا وشاتيال  .36

 تأريخا أليام دامية من حيـاة       يضمللباحثة الفلسطينية بيان نويهض الحوت،      '' صبرا وشاتيال ''كتاب  : محمد شما 
؛ وقد عملت الباحثة على توثيق شـهادات        ''صبرا وشاتيال ''لقرن  الشعبين الفلسطيني واللبناني، عرفت بمجزرة ا     

وروايات من عاصر الجريمة، مستندة بشكل رئيسي على التاريخ الشفهي، إذ أننا نقرأ روايات أهالي الـضحايا                 
ل والشهود وما شاهدوه منذ حصار الجيش اإلسرائيلي لمنطقة المجزرة، ثم قيام الميليشيات اللبنانية بارتكاب القت              

 رواية تحكي عن مأسـاة      46المجاني، ونظرة على دخول المؤسسات اإلنسانية للبحث عن الضحايا، متمثلة بـ            
عائلة أو ضحية، وعن إحصاءات ومقارنات تمت في هذا الكتاب، أما خاتمة الكتاب فـسلطت الـضوء علـى                   

  . المسؤولين عن ارتكاب المجزرة
  28/12/2005الدستور  

  
  لكنها ال تدين المنطقة األمنية في غزةواشنطن تعرب عن أسفها  .37

اعربت الواليات المتحدة عن اسفها امس القامة اسرائيل منطقة امنية في شمال قطاع غزة، لكنها امتنعت عـن                  
وقال المتحدث   .ادانتها، داعية السلطة الفلسطينية الى معاقبة منفذي الهجمات االخيرة بالصواريخ على اسرائيل           

االميركية اعتبر هذا التدبير امرا كنا نتمنى اال يحصل، لكننا ننظـر اليـه فـي اطـار                  باسم وزارة الخارجية    
واضاف ان اسرائيل ترد على اطـالق        .الهجمات المستمرة وفشل السلطة الفلسطينية في تسوية المشكلة االمنية        

، صـراحة،   واوضح المتحدث ان ما نرغب فيه      . وهذه مشكلة حقيقية  . صواريخ القسام على اراضيها من غزة     
  .هو تدابير فعالة ضد المسؤولين عن تلك الهجمات، حتى ال تكون هذا التدابير التي تتخذها اسرائيل ضرورية

  28/12/2005األيام الفلسطينية 
  

   نزع سالح المقاومة والمخيمات يرفضمولوي .38
 ، الداخلي اللبناني  لجماعة االسالمية  من خطورة التدويل على الوضع       المين العام   االحذر الشيخ فيصل مولوي     

 لجهة نزع سالح المقاومة والمخيمات داعيا إلى محكمة مختلطة من قضاة لبنـانيين              1559معلنا رفض القرار    
بحـضور مفتـي صـيدا       كالم مولوي جاء في المهرجان الذي أقامته الجماعة في قاعة بلدية صيدا              . وعرب

  . الفلسطينية واللبنانيةبلدية البزري، وممثلي األحزاب والقوى ال رئيس ،والجنوب
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  28/12/2005السفير 
  
  
  
  
  

  حماس وخطر االنزالق في مهالك القيادة والسيطرة .39
  مهيب النواتي

تمر حركة حماس بمرحلة هامة وحرجة للغاية في تاريخها كحركة سياسية فلسطينية، فهي قررت خوض غمار                
واتها وبرامجها عن مسار المقاومـة الـذي        معركة انتخابية ستقودها إلى حياة سياسية برلمانية ستختلف في أد         

  .كانت تتبعه كخيار وحيد في السنوات الماضية من عمر الحركة التنظيمي
هذه المرحلة السياسية الجديدة وعلى ما يبدو سترهق حركة حماس وستدخلها فـي صـراعات حـول القيـادة                   

حركة حماس وكما هـو معـروف       ف. والسيطرة، أو ما يمكن أن نطلق عليه  صراع مراكز القوى في الحركة              
تقاد من خالل قيادة في الخارج وقيادة في الداخل يجمعهما  مكتب سياسي  كهيئة عليا مسؤولة مسؤولية مباشرة                   
عن إصدار القرارات، إضافة إلى مجلس شورى أكثر اتساعا واقل أهمية في صناعة القرار المباشر، لكن يظل                 

  .تفق أو تختلف في كثير من األحيان مع األخرىلكل قيادة ظروفها الخاصة التي تجعلها ت
  : خالفات سابقة

الخالفات بين قيادتي الداخل والخارج ليس شيئا جديدا في حياة حركة حماس، وهو األمر الذي رصـد خـالل                   
سنوات مضت من عمر الحركة، وفي أكثر من وقت وحول أكثر من قضية، نذكر منها رغبة مشاركة بعـض                   

 ألول مجلس تشريعي فلسطيني، هذه التوجهـات        1996 من الداخل في انتخابات عام       قيادات من حركة حماس   
التي قوبلت من قبل قيادة الخارج بإصدار بيان بحق هؤالء القادة حمل عنوان  كشف اللثام عن وجـوه اللئـام                      

. ك الوقـت  األمر الذي أدى بقياديين بارزين في الحركة إلى االنسحاب من خوض االنتخابات التشريعية في ذل              
، أو إلى فصل  بين الداخل والخـارج ، مـن كتابنـا               1996 / 1994يمكن للقاريء الرجوع إلى أحداث عام       

  .حماس من الداخل  الذي رصدنا من خالله هذه الخالفات بتفاصيل موسعة وموثقة
النتخابات، ولكـن   الجديد وعلى ما يبدو أن هذه الخالفات ستعود أدراجها بين القيادتين ولنفس السبب أال وهو ا               

  .هذه المرة ليس حول قرار المشاركة، إنما على نتائج هذه المشاركة
المعروف أن  من ينتَخَب يحكم ، وبذلك فان نتائج مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية ستؤدي إلى                  

عد أن فقدتها هذه القيـادة      انتزاع مركز الثقل القيادي من أيادي قيادة الخارج لتعود إلى قيادة الداخل من جديد ب              
خاصة مع التوقعات التي تفيد أن حركة حماس ستحقق نتائج ايجابية في هذه المشاركة              . ألكثر من عشر سنوات   
  .البرلمانية الفلسطينية

قيادة حماس في الخارج وعلى ما يبدو أنها منزعجة من هذه المشاركة ومما ستؤدي إليه، لذلك فإننا نشهد فـي                    
 تحركات لبعض قيادات حماس في الخارج أمثال خالد مشعل ومحمد نـزال وأسـامة حمـدان،                 اآلونة األخيرة 

تهدف هذه التحركات إلى محاولة فرض موقف قيادة الحركة في الخارج الرافض لهذه االنتخابات تخوفـا مـن                 
ية االنتخابية عبـر    نتائجها سابقة الذكر، ولن نبالغ إذا ما قلنا أن هذه القيادات ستسعى إلى محاولة تخريب العمل               

إعطاء مبررات إلسرائيل وأميركا وأوروبا إلبداء امتعاضهم من مشاركة حماس أو إعطاء مبررات لسعي هذه               
وقد يصل األمر أيضا بقيادة حماس في الخارج للتدخل المباشر في تخريب هذه             . الجهات لتخريب هذه المشاركة   

خل إسرائيل بهدف خلق مبررات إلسرائيل للتدخل العسكري        االنتخابات عبر إعادة تفعيل العمليات العسكرية دا      
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في قطاع غزة بما يهدد إنجاز العملية االنتخابية في وقتها المحدد في الخامس والعشرين مـن كـانون الثـاني                    
  .المقبل

قبل عدة أيام نقل عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قوله أن حركته ستقف إلى جانب إيران                   
قبل أيام أيضا   . لة تعرض األخيرة لهجوم إسرائيلي، كما نقل عنه أول تصريح بان حماس لن تجدد الهدنة              في حا 

زار وفد من حركة حماس ضم محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأسامة حمدان ممثل الحركة                 
الدوليـة واإلقليميـة    في لبنان األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا، حيث جرى التـداول فـي التطـورات                  

  .وخصوصاً في الشأن الفلسطيني
وفد حماس صرح بعد اللقاء  أن التهدئة كانت خياراً عارضاً وطارئاً فرضـته الـضرورات الـسياسية، وأن                   
. المقاومة هي الخيار االستراتيجي وهي األصل، وما عداها هو االستثناء، وأن التهدئة قد استنفدت أغراضـها               

ا لالستنتاج بان قيادة حماس في الخارج تنتظر األيام القليلة النتهاء العام الحـالي وهـو                هذه التصريحات تدعون  
الوقت المحدد النتهاء الهدنة إلعادة مباشرة عملياتها المقاومة ضد إسرائيل في خطوة تأكيدية على انتهاء هـذه                 

  .الهدنة
  : لمن ستحسم األمور

 اضعف مما كان سابقا، ففي كافة األزمات السابقة والخالفـات           للحقيقة فان موقف قيادة الخارج هذه المرة يبدو       
بين القيادتين استطاعت قيادة الخارج حسم األمور لصالحها بحيث استطاعت تمرير سياستها وحافظـت علـى                
مركز القوة بيدها، إال أن هذه المرة تبدو مختلفة تماما، ذلك الن قيادة اإلخوان العالمية قررت مجتعمة إعـادة                   

  . المشاركة السياسية، وما مشاركة اإلخوان األخيرة في االنتخابات المصرية إال خير دليل على ذلكمشروع
ومن هنا فإننا نعتقد أن قيادة اإلخوان العالمية ستقوم بدعم قيادة الداخل الحمساوية لالستمرار في سعيها لتحقيق                 

لصالح قيادة الداخل فيما نعتقد يفـسر إطـالق     هذا التدخل من قبل قيادة اإلخوان       . نجاح كبير في هذه المشاركة    
فقد كان األولى فيما لـو كانـت        . قادة حماس من الخارج لتصريحاتهم األخيرة من خالل إيران ولبنان وسوريا          

األمور طبيعية أن يصدر قادة حماس تصريحاتهم المتعلقة بالهدنة من العاصمة المـصرية  القـاهرة  والتـي                   
  .ها الحقيقيةاحتضنت الهدنة وكانت عرابت

فهل ستشهد حركة حماس انقساما مقبال يكون محوره  مراكز القوى  إذ أن األمور تدلل في مجرياتها على أن                    
قيادة الخارج لن تستسلم لما هو قادم، وها هي تحاول جاهدة من خالل تصريحاتها وتحركاتها حـرف األمـور         

  . لحركة حماسعن مجرياتها الطبيعية التي تسير نحو المشاركة السياسية 
وبالتالي فان شـؤون    ! ، أم أن قيادة الخارج سترضخ لما هو قادم ؟         !هل يحدث هذا االنقسام في حركة حماس؟      

القيادة في حركة حماس ستنتقل إلى مركز الثقل المقبل  الداخل الفلسطيني ، األمر الذي سيعطي حمـاس قـوة                    
سطينية حقيقة ستبتعد بقدر كبير عن أيـة تـأثيرات          أكثر في دعم توجهاتها نحو مشاركة سياسية و برلمانية فل         

  !.خارجية ؟
  27/12/2005الحياة الجديدة 

 
  األزمة مفتوحة في فتح  .40

  حافظ البرغوثي  
عندما أحاط الناس بمكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة األسبوع الماضي مطالبين أن يخطب فيهم،                

 تلك فرصة للرئيس ابو مازن كي يشرح لهم موقفه من أزمة فتح             كانت. أرسل إليهم مدير مكتبه رفيق الحسيني     
  . لكنه لم يفعل

فالوضع الداخلي للحركة ما زال يراوح مكانه فبعد        . وظلت األزمة قائمة بوجود قائمتين وربما ثالثة لحركة فتح        
لترشح فـي   اجتياز ازمة القائميتن بحل وسط يقضي بمنع اعضاء المركزية والتشريعي والمجلس الثوري من ا             
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قائمة فتح النسبية بل في الدوائر نشبت أزمة جديدة حيث اعلن رئيس الوزراء احمد قريع عدم اعتزامه الترشح                  
  . وكذلك بعض اعضاء اللجنة المركزية

وبعض اعضاء قائمة المستقبل التي شكلها الجيل المتمرد على اللجنة المركزية ألن خـوض االنتخابـات فـي                  
  . ي مواجهة مرشحي حماس والمستقلينالدوائر يثقل كاهلهم ف

ثمة من قال ان بعض اعضاء اللجنة المركزية لفتح يحاول تشكيل قائمة جديدة باسم ياسر عرفات، هذا في حالة                   
  . فتح باب الترشيح لالنتخابات مرة اخرى

جيل حيث ان محكمة قضايا االنتخابات ستبت في طعن قدمته منظمات واحزاب يطالب باعادة فتح بـاب التـس                 
لمدة يوم واحد التاحة الفرصة لدمج قائمتي فتح في قائمة واحدة، بعد ان تم التوصل الى تفاهم حول ذلك بـين                     

  . كبار وشباب فتح القياديين
واعادة التسجيل تستند الى ان مسلحين من حركة فتح سبق وأن احتلوا مكاتب لجنة االنتخابات المركزيـة فـي                   

 الرسمية ودعما لقائمة المستقبل التي شكلها مروان البرغوثي ومحمد دحالن           غزة ونابلس احتجاجا على القائمة    
  . وآخرون

وقال عمار الدويك مدير اللجنة انه تم تعويض ذلك اليوم المفقود بتمديد الدوام في ايام الحقة لكن الدكتور حنـا                    
قانون واعادة فـتح بـاب      ناصر وهو رئيس لجنة االنتخابات قال ان األمر بحاجة الى مرسوم رئاسي لتعديل ال             

التسجيل ليوم واحد يتيح اعادة تسجيل ودمج قوائم فمن الناحية القانونية كما يقول قانونيون ال يمكن كسب هـذه                   
  . القضية 

لكن ثمة أزمة سياسية تهدد بفتنة داخلية       . ومن الناحية السياسية ال يجوز للرئيس اصدار مرسوم بتمديد التسجيل         
  .  البعض اعادة فتح باب التسجيل تحت هذا الشعاروحرب أهلية ولهذا يبرر

على أية حال أكدت األزمة المستمرة مدى االنقسام داخل حركة فتح وعدم قدرة الرئيس ابومازن على فـرض                  
ة ضعف للـرئيس    قالسيطرة في حزبه الحاكم وفهم االسرائيليون وغيرهم وحتى الشارع الفلسطيني ان هذه عال            

فقد خرج رئيس الوزراء احمد قريـع بتـصريح   . بل كان يجب ان يحسمها بكل قوةما كان يجب أن يسمح بها      
  . اعلن انسحابه من الترشيح وابدى معارضته الجراء االنتخابات بدون مشاركة سكان القدس المحتلة

ى وهو مبرر متأخر ربما للتغطية على استياء قريع من القائمة الجديدة، إذ إن اسرائيل لم تعلن رسميا حظرا عل                  
  . مشاركة المقدسيين في االقتراع وكل ما نشر هو نقل عن مصدر رسمي لم يكشف النقاب عنه 

لكن اسرائيل في الوقت نفسه بدأت تروج ان الرئيس         . ولم تبلغ اسرائيل السلطة الفلسطينية بقرار الحظر رسميا       
خطة لمرحلة انهيار السلطة    بل واعلنت انها وضعت     . ابومازن ضعيف جدا وفقد ثقة االميركيين واالسرائيليين      

  . الفلسطينية بسبب عجز ابومازن عن فرض النظام والقانون
عملياً يمكن استبعاد هذا االحتمال، صحيح ان ابومازن لم يطبق شعاره االنتخابي، توفير األمن واألمان، اال انه                 

مسألة حيث لم يحل مسألة     قطع شوطا في ذلك واعاد فرض هيبة رجال الشرطة لكنه ترك ثقباً واسعاً في هذه ال               
المطاردين الذين يحتجون على عدم استيعابهم في أجهزة السلطة بين الحين واآلخر باحتالل مقرات حكومية فقد                

  . اخفقت السلطة في استيعاب الكثيرين منهم 
   

طرة ولعل عدم السي  . وواصلت اسرائيل عمليات المالحقة واالغتيال لهم حيث ال يمض يوم دون اغتيال بعضهم            
إذ إنهـا   . على الوضع أمنياً يطرح عالمة سؤال حول قدرة السلطة على ضبط األمن أثناء العملية االنتخابيـة               

  . االمتحان األخير للسلطة لكي تثبت قدراتها على األرض
والفرصة األخيرة للرئيس لكي يحكم قبضته على حركة فتح التي اعطت مؤشرات واضحة عن ترهلهـا فـي                  

أزمة فتح أكدت فراغاً في قيادتها لم يملؤه أحد بعد رحيـل ياسـر              . التنظيمي لحركة حماس  مواجهة االنضباط   
  . عرفات الذي كان يبدع حلوالً لكل أزمة، وتعامل مع اعضاء اللجنة المركزية كديكور فقط 
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ت حيث ركز القرار بيده واستخدمهم في كثير من األحيان كدرع واق في مواجهة القيادات الشابة التـي تمـرد                  
اآلن، عرفات كان يخلق المشكالت ويعرف كيفية حلها وأحياناً ترحيلها الى األمام، وكل ذلك تفجـر اآلن فـي                   
وجه ابومازن، فهل يخرج من األزمة بسالم أم انها بداية النهاية ألكبر حركة فلسطينية؟ كل ذلك سيتضح خالل                  

  . هذا األسبوع
  28/12/2005البيان  

 
 سرائيل لرد عسكري يلغي االنتخاباتابو مازن و فتح يستفزان ا .41

   روني شكيد
: يوجد فقط سبب واحد الطالق صواريخ القسام وللتصريحات الكفاحية من المنظمات بقصف عسقالن واوفاكيم

 . تأجيل االنتخابات الفلسطينية
 مفتوحة في االيام االخيرة لم يكن هناك تصعيد أمني في الضفة، القصف االسرائيلي في غزة يتركز في مناطق

إذن لماذا يحاول الفلسطينيون اشعال المنطقة؟ فتح، لجان . وحتي اليوم بقيت اقامة حزام امني مثابة تصريح فقط
المقاومة الشعبية والجهاد االسالمي يريدون جر الجيش االسرائيلي الي عملية كبري في أعقابها تلغي 

 .االنتخابات
يدور الحديث هنا عن قصة حب السرائيل بل أساسا عن فال . من يعارض التصعيد االمني؟ حماس بالذات

حقيقة أن رجال حماس واثقون بانتصارهم في االنتخابات ويخشون من أن يكون من شأن صواريخ القسام ان 
فقد نددوا به : وحتي ردهم علي بيان موفاز عن اقامة حزام أمني كان سخيفا. يسرق منهم النصر السياسي
 . لي اسرائيل لعدم المس بالسيادة الفلسطينية في غزةودعوا العالم الي الضغط ع

الرئيس الفلسطيني علق في ورطة . ومن هو الشخص المعني أكثر باطالق القسام والتصعيد األمني؟ ابو مازن
وفقط . فهو يخشي انتصار حماس وبقدر ال يقل عن ذلك انتصار كتلة الشباب للبرغوثي وشركائه. االنتخابات

 سيحافظ علي مكانته، ولهذا فان عملية عسكرية اسرائيلية ستخرج له الكستناء من النار وتشكل الغاء االنتخابات
وهذا هو السبب الذي يجعل ابو مازن اياه، الذي خرج قبل ثالثة اشهر فقط بغضب . له ذريعة اللغاء االنتخابات

حتي انه أول .  يصمت-ية ضد اطالق القسام، هزأ من نجاعتها وادعي بحزم بانها تمس بالمصلحة الفلسطين
أمس أمر قوات االمن لديه عدم ترك مواقعهم داخل الحزام االمني الفاصل وذلك كي يجعل من الصعب علي 

وبتعبير آخر، فان ابو مازن يريد أن يسمح لمطلقي القسام . الجيش االسرائيلي العمل بيد حرة في هذه المنطقة
 .يل للقيام برد فعلبالعمل بدون عراقيل لتشديد الضغط علي اسرائ

ثورة تبدل االجيال التي يخوضها البرغوثي . وبين جوقات مشجعي القسام يمكن أن نجد بالطبع قدامي فتح ايضا
وفي غزة توجد شائعات بان قدامي تونس الذين تعلموا في مدرسة . ودحالن أخرجتهم من اللعبة السياسية

 . الجتذاب اسرائيل الي غزةعرفات مناورات الحكم، يشترون بالمال مطلقي القسام
واسيادها في ايران وفي لبنان يريدون . الجهاد االسالمي التي ال تشارك في االنتخابات تحتفل مع القسام

وهم يريدون استمرار الكفاح المسلح ويتخيلون حزاما أمنيا في غزة . مع االنتخابات أو بدونها. تصعيدا أمنيا
 .علي نمط جنوب لبنان

التصعيد االمني معناه التدخل في االنتخابات االمر الذي سيجر وراءه انتقادا دوليا واتهاما . ةاسرائيل في ورط
ولهذا فان الرد مقنن بل ومضبوط . أما الرد بضبط للنفس فيظهر الضعف. بالمس بالديمقراطية الفلسطينية

فان الجيش االسرائيلي يقصف وفي هذه االثناء، طالما ال يوجد مس باالرواح وال توجد تعليمات اخري، . النفس
 .التالل الرملية في غزة ويصلي الن ينتصر المطر علي القسام

  27/12/2005ـ ) يديعوت احرونوت (
 28/12/2005القدس العربي 
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  إسرائيل ترى أن الخطر اإليراني أصبح داهماً  .42

  حلمي موسى  
حق السبق في كل ما يتـصل بـالخطر         يتنافس الموساد وشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية على كسب         

ويوم أمس كان دور رئيس الموساد الجنرال مئير داغان ليؤكد للجنة الخارجية واألمن فـي               . النووي اإليراني 
وقد سبقه إلى ذلك األسبوع الفائت في اللجنة نفسها         . الكنيست أن إيران ستمتلك قدرة نووية خالل بضعة شهور        

  . يفي الذي أعلن أن الخطر اإليراني فعلي ويتزايد على إسرائيلرئيس شعبة االستخبارات أهرون زئ
وقـد  . 2006وقال داغان أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست ان إيران ستمتلك قدرة نووية كاملة في عام                 

وأشار داغـان   . جاءت أقواله هذه في أثناء العرض السنوي الذي يقدمه لهذه اللجنة حول وضع إسرائيل األمني              
ى أنه إذا لم تحدث عراقيل خارجية فإن إيران ستمتلك خالل بضعة شهور استقاللية تكنولوجية في كـل مـا                    إل

يتعلق بتخصيب اليورانيوم وبعدها فإن المسألة تغدو مسألة وقت حتى امتالك إيران المادة المشعة بكمية كافيـة                 
  . المتالك القنبلة

وهناك خشية من أنهم إذا واصـلوا       . تيجياً بامتالك القدرة النووية   وشدد داغان على أن هناك قراراً إيرانياً استرا       
وأفلحوا في امتالك المادة المشعة فلن يكتفوا بالكمية الكافية لقنبلة واحدة وسيواصلون إنتاج كميات من المـواد                 

وهناك أهمية في عرض األمر على مجلس األمن لفرض عقوبات اقتصادية على إيران التي تـستورد                . المشعة
وأشار إلـى أن الخالفـات الداخليـة        . أربعين في المئة من منتجات الوقود، ولذلك فإن للعقوبات أهمية كبيرة          

  . اإليرانية هي التي تقود إلى ازدياد التطرف في السياسة الخارجية
وتجاوب مع هذا الطرح رئيس اللجنة يوفال شتاينتس الذي قال انه إذا واصـل اإليرانيـون تطـوير قـدرتهم                    

وفي حالـة   . وية، فإن بوسعهم خالل عام أو عامين التوصل بشكل مؤكد المتالك سالح نووي ومواد مشعة              النو
ومن واجب العالم بأسره، بقيادة الواليـات       . كهذه، سنقف أمام شرق أوسط جديد، أكثر تهديداً وسواداً وخطورة         

ائيل، ولكن ليس علـى إسـرائيل       المتحدة، إحباط المشروع النووي اإليراني ألن في ذلك مشكلة وجودية إلسر          
  . الصغيرة أن تحل المشكلة

وأشار عضو الكنيست من الصهيونية الدينية آفي إيتام إلى أنه إذا لم تتحرك األسرة الدولية مع إسرائيل لضرب                  
القدرة النووية اإليرانية فإنني أخشى جداً من أنها ستنزلق المتالك قدرة نووية عملياتية تعرض المنطقة للخطر                

ولذلك يحظر بشكل مطلق تمكين النظام اإليراني من امـتالك قـدرة            . وتزعزع أسس نظرية األمن اإلسرائيلية    
  . الدمار الشامل

غير أن هذا التقدير اإلسرائيلي المتشائم بشأن القدرة النووية اإليرانية يقع في إطار تقدير متفائل بشأن وضـعية     
في اللجنة أن مكانة إسرائيل السياسية، األمنيـة واالسـتراتيجية          فقد أعلن داغان    . إسرائيل في المحيط العربي   

ويعود ذلك حسب رأيه إلى حقيقة أن إسرائيل تواجه اليوم خطراً فعلياً واحداً، هو الخطـر اإليرانـي،                  . تتحسن
ران وحسب كالمه فإن دوالً عربية في منطقتنا أيضا ال تريد أن تمتلك إي            . الذي تواجهه مع األسرة الدولية كلها     

  . قدرة نووية
وألمح داغان إلى أن إسرائيل والمنطقة سوف تشهد قريباً ظاهرة مجاهدي العراق الذين شاركوا في المعـارك                 

والمفارقة أنه كلما نجح الفعل األميركي في العراق        . ضد األميركيين وسيعودون إلى بالدهم في األردن ومصر       
  . ازدادت المخاطر األمنية على إسرائيل

س شعبة االستخبارات قد أشار األسبوع الفائت إلى أن الواليات المتحدة غارقة في الوحل العراقـي،                وكان رئي 
كما شدد زئيفي في اجتماع الحكومة قبل أسبوعين على أن إيـران            . األمر الذي يزيد من شدة الخطر اإليراني      

حقيقيـة إلحبـاط المـشاريع      وقال انه ال يرى فرصة      . عازمة على امتالك قدرة نووية وصواريخ بعيدة المدى       
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النووية اإليرانية بالطرق السياسية وان الشهور القريبة ستشهد نهاية هامش المناورة اإلسرائيلية والدوليـة فـي            
  . مواجهة إيران

وكتـب  . إيران تتقدم أسرع من التوقعات    : ويوم أمس خرجت معاريف حول الموضوع النووي بعنوان رئيسي        
ن المعلومات االستخبارية التي وصلت إسرائيل تبـين أن إيـران بـدأت فعليـاً               المراسل السياسي بن كسبيت أ    

ومـع  . وأشار إلى أن إيران تقوم بتمويه هذه النشاطات بشكل متطور         . النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم   
ي ذلك وجد كسبيت أن من المناسب التحذير من أنه في ضوء اقتراب االنتخابات، فإن كل موضوع سياسي أمن                 

ولم يطلع  . ولكنه شدد على أن مصادر هذا النبأ هي أمنية فقط         . يبحث في وسائل اإلعالم يعتبر أحبولة انتخابية      
  . أي مصدر سياسي على سر المعلومات أو شارك في وصولها إلى معاريف

ن سلـسلة   وهم يتخذون اآل  . وحسب المعلومة، فقد بلغ اإليرانيون بداية عملية تخصيب اليورانيوم ولكنهم توقفوا          
إجراءات ذات صلة بتخصيب اليورانيوم للتمكن من التخصيب في مهلة قصيرة حين يقررون العمـل، وذلـك                 

وتقوم الخطة اإليرانية   . بأمل تقليص إمكانية فعل سريع من العالم إذا ما أعلنت طهران عن تخصيب اليورانيوم             
وكذلك زيـادة   . ورانيوم بأسرع وقت ممكن   على امتالك عدد كبير جداً من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب الي          

  . الستكمال تخصيب اليورانيوم دفعة واحدة) UF4غاز أل (كبيرة لكمية المادة الخام 
. وأشارت معاريف إلى أنه شكلت هيئة خاصة في إسرائيل لجمع المعلومات حول الموضوع النووي اإليرانـي               

ذا كان هناك خيار فهل يجدر اسـتخدامه؟ وهـل          هل إلسرائيل خيار عسكري؟ إ    : وثمة جدال في إسرائيل حول    
حان الوقت للتكيف مع احتمال إيران نووية؟ وهناك في اسرائيل من يطالب بضربة عسكرية ولكـن بالمقابـل                  

ولذلك فإن مثل هـذا االحتمـال ضـعيف         . هناك خشية من الرد اإليراني ومن رد واسع من جانب حزب اهللا           
 .لتصدي إليرانوستعمل إسرائيل على حث العالم على ا

  28/12/2005السفير 
 

  متى يقرر الكونغرس محاكمة بوش تمهيداً لعزله؟ .43
  حسن نافعة     

في التاريخ األميركي سوابق تدل الى تمتع النظام السياسي األميركي بحيوية غير تقليدية وقدرة علـى تطبيـق                  
. م الحكم ديموقراطية في العـالم     الدستور والقانون وفرض احترامهما بطرق ربما تفوق مثيالتها في أعرق نظ          

 حزيـران يونيـو     27ففي  . من أشهر هذه السوابق رد فعل النظام السياسي األميركي تجاه فضيحة ووترغيت           
 ألقت المباحث الفيديرالية األميركية القبض على خمسة أشخاص متلبسين بزرع أجهـزة تنـصت فـي                 1972

وعندما تبين أن هذه العملية غير القانونيـة تمـت          . مكاتب الحزب الديموقراطي بمبنى ووترغيت في واشنطن      
انتفض الكونغرس األميركي وأعلن عن تصميمه محاكمة الرئيس        , بأوامر من الرئيس، آنذاك، ريتشارد نيكسون     

لم ينتظر الرئيس قرار عزله الذي بات حتمياً بعد ثبوت االتهامـات الموجهـة إليـه،       . وتنحيته إن ثبت تورطه   
. 1974منها بالكذب على الشعب األميركي، واضطر إلى تقديم استقالته في آب اغسطس             وخصوصاً ما يتعلق    

هو الذي وضع حداً لحـرب       و .وكانت تلك هي المرة األولى التي يجبر فيها رئيس أميركي على تقديم استقالته            
. ول اكتـوبر  وحقق اختراقا أميركياً في الشرق األوسط عقب حرب تشرين األ         , وطبع العالقة مع الصين   , فيتنام

كما لم يشفع للرئيس المطلـوب خلعـه، حقيقـة أن الـشعب             , ومع ذلك فإن أياً من هذه اإلنجازات لم يشفع له         
 لدورة ثانية كان يفترض أن      1972األميركي نفسه كان جدد له الثقة حين أعاد انتخابه في تشرين الثاني نوفمبر              

 بمـا  1972ذه الحقائق ويقارن ما فعله نيكسون عـام  ولذلك فحين يتذكر اإلنسان ه . 1976تنتهي في آخر عام     
يفعله الرئيس بوش اآلن، فإنه ال بد أن يعجب من أمر هذا النظام، وأن يتساءل عما إذا كان بمقدوره أن ينتفض                     

  .من جديد لتخليص الشعب األميركي والعالم من شرور رجل أصبح خطراً على الجميع
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غير أنه في كل مرة هممت فيها بمناقشته، تملكنـي          . ما ألح علي من قبل    هذا السؤال ليس وليد اللحظة، وكثيراً       
شعور بالخوف من احتمال طغيان العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية، فالصورة التي كانت استقرت في               

وحين حل موعـد    . ذهني عن جورج بوش االبن أنه رجل مختل التفكير، وربما مختل العقل على نحو فطري              
بل . نوفمبر من العام الماضي، تمنيت أال يجدد الشعب األميركي ثقته فيه           ات الرئاسية في تشرين الثاني      االنتخاب

إذا كـان قـرار     : إنني ذهبت، في إحدى مقاالتي التي نشرت في هذه الصفحة إلى حد القول بالحرف الواحـد               
معنى واحـد وهـو أن جهـاز        الشعب األميركي هو تجديد ثقته في الرئيس بوش فلن يكون لهذا القرار سوى              

المناعة في النظام السياسي األميركي قد تعطل، وأن الديموقراطيـة األميركيـة بـدأت تستـسلم لفيروسـات                  
أما إذا كان قرار الشعب األميركـي هـو         . المحافظين الجدد الذين لن يتركوها قبل أن يحولوها إلى جثة هامدة          

ات األربع السابقة، فقد يكـون ذلـك إيـذانا بـأفول عـصر      تغيير رئيسه الحالي الذي اختبره على مدى السنو  
  .المحافظين الجدد، وربما بداية االنهيار الكامل والشامل لمشروعهم اإلمبراطوري الديني الصبغة

وعلى رغم أن الشعب األميركي خيب ظني به، فإن مراقبتي الدقيقة لسلوك بـوش وتـصرفاته طـوال العـام         
ف النظر عن أي اعتبار آخر، أن الرئيس بوش ليس أهال لقيادة الواليـات              المنصرم أقنعتني من جديد، وبصر    

المتحدة والعالم، وأن الصورة الذهنية التي كونتها عنه قبل فترة طويلة ليست صحيحة فقط لكنها تزداد بمـرور                  
أخـرى  ولذلك بتّ على قناعة تامة بأن بقاء هذا الرجل في موقعه ثالث سـنوات               ! األيام وضوحا ودقة وثباتاً   

يشكل خطراً داهماً على البشرية، وأنه لم يعد هناك من حل إلنقاذ العالم من شرور هذا الرجل سوى أن يبـادر                     
  !الكونغرس األميركي على الفور إلى اتخاذ إجراءات محاكمته تمهيدا لخلعه وتنحيته

ي أن أجتهد لطرح    حين استقر رأيي على أن تكون تنحية بوش هي موضوع هذا المقال، تصورت أنه يتعين عل               
المسوغات القانونية التي يمكن أن تبرر للكونغرس األميركي البدء في إجراءات محاكمته إذا ما تـوفرت لـه                  

غير أنني اكتشفت، ولحسن الحظ، أنني لست وحدي الذي يفكر علـى            . اإلرادة الالزمة للقيام بهذا العمل النبيل     
، Impeach Bush الدولية مخـصص لهـذا الموضـوع    فهناك موقع كامل على شبكة المعلومات. هذا النحو
تتراوح بين الكذب على الشعب     ( اتهاماً   18وهناك الئحة تحتوي على     . www.votetoimpeach.org: عنوانه

موجهة لبوش صاغها قانوني ضليع هو المـدعي العـام األميركـي            ) األميركي وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية    
هذه الالئحة تبدو قديمة نسبيا ألنها لم تتضمن اتهامات أحدث بالـشروع            غير أن   . األسبق السيد رمزي كالرك   

في قتل وسائل اإلعالم الحر، خصوصا قناة الجزيرة، أو إشعال الفتن الدينية بالتجسس على المساجد، وبالتـالي                 
  .فهي ليست الئحة نهائية

ي تبرر محاكمة بوش وعزلـه، إال  وإذا كانت الئحة رمزي كالرك أعفتنا من البحث في المسوغات القانونية الت    
أن هناك جوانب وأبعاد أخرى ذات طبيعة سيكولوجية وذهنية تجعل من هذه المحاكمة أمراً ليس واجبـاً فقـط                   

فالوثيقة التي أشارت إليها ديلي ميرور تثبت بما ال يقبل مجاالً للشك أن نمط تفكير بـوش                 . وإنما عاجالً أيضاً  
وتثير الحاجة إلى ضرورة العودة والحفر من جديد في         , ر السوية أو المرضية   يدخل في عداد أنماط التفكير غي     

تاريخ الرجل وماضيه إذا ما أردنا أن نتعرف بشكل أعمق على شخصيته وما قد تمثلـه منظومتـه الفكريـة                    
  .والعقدية من خطورة على السلم واألمن الدوليين

حياته الشخصية، مثـل كتـاب سـتيفن مانـسفيلد     ولحسن الحظ، فإن بعض الكتابات التي تناولت سيرة بوش و         
المعنون عقيدة جورج دبليو بوش، على سبيل المثال، وهو كتاب يصعب اعتبـاره منحـازاً ضـد الرجـل أو                    

فالصورة التي تطل علينا مـن ثنايـا   . متحامالً عليه، من شأنها أن تساعدنا على تحسس طريقنا في هذا االتجاه        
ففشل . بليد الذي فضل في طفولته وشبابه حياة اللهو والعبث على الحياة الجادة           هذا الكتاب هي صورة التلميذ ال     

في التأهل لاللتحاق بالمدارس الثانوية المتميزة في هيوستن، على رغم أنه ينتمي إلى أسرة ميسورة الحال، كما                 
ي دراسة المال   صحيح أنه حصل على شهادة ف     . فشل أيضاً في االلتحاق بإحدى جامعات تكساس لدراسة القانون        

واألعمال من جامعة هارفارد، لكنها ليست من بين الشهادات التي يعتد بها كثيراً أو تشهد لحاملها بقدرات عقلية             
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متميزة، واألرجح أنه سعى إليها الستكمال نوع من الوجاهة االجتماعية، من جهة، ولمساعدته على الولوج إلى                
وحتى في مجال تجارة النفط الـذي       .  يسعى إليه، من جهة أخرى     قطاع النفط في تكساس حيث الثراء الذي كان       

فشركة النفط الصغيرة التي أسسها ظلت في ذيل قائمة الشركات المنتجة للـنفط             . اختاره، لم يكن نجاحه بارزاً    
غير أن أهم ما يلفت النظر في هـذه         . في تكساس، واعتمد على سمعة ومكانة عائلته في إبرام بعض الصفقات          

أنه ظل سكيراً عربيداً متقلب المزاج ومضطرب العواطف، حتى بعد زواجه من زوجته الحالية لـورا                المرحلة  
  . الذي كان بمثابة نقطة تحول في حياته1984، وأنه استمر على هذه الحال حتى العام 1977عام 

س أرثـر  ففي هذا العام تصادف حضور جورج دبليو بوش لمحاضرة كان يلقيها داعية مسيحي معروف هو الق               
ويحكى أن بوش أحس أثناء هذه المحاضرة بنداء يدعوه إلى لقاء وجها لوجه مع هذا الداعيـة، علـى                   . بليسيت

فـشعر بعـده    . رغم أنه لم يكن متأكدا من حقيقة إيمانه بالمسيحية، وهو اللقاء الذي قلب حياته رأساً على عقب                
ش االبن نهائيا عن شرب الخمر، وراح يتردد على         وهكذا أقلع بو  . برغبة عارمة في التوبة وبأنه ولد من جديد       

وإلى هنا تبـدو األمـور      . الكنيسة بانتظام، واستبدل أصدقاء السوء بآخرين من المؤمنين األصوليين المسيحيين         
غير أن ما   . طبيعية، فكثيراً ما يتعرض األفراد إلى حوادث تمثل خطاً فارقاً تختلف حياتهم بعدها عما كان قبلها               

إذ تلقفه تيار سياسي متطـرف يـسعى السـتغالل          . في تقديري، عادياً أو طبيعياً    , بعد ذلك لم يكن   حدث لبوش   
األصولية المسيحية الصاعدة وتوظيفها لخدمة مشروعه السياسي الخاص، وبدأ في إعداده للمهمة الكبرى التـي               

  .تنتظره
  

من رجل محدود الذكاء والقدرات،     لم يكن هناك في الواقع من هو أكثر مواءمة لخدمة مشروع سياسي أصولي              
ينتمي لعائلة عريقة، ويشغل والده منصب نائب الرئيس األميركي الذي شهد اليمين المحافظ في عهـده أكبـر                  

وهكذا استقر رأي النخبة التي صاغت مشروع القرن األميركـي ليكـون هـو فـرس     . وأهم إنجازاته النوعية  
تطرف المـرتبط باألصـولية المـسيحية، وبالتـالي بالمـشروع           ومن المعروف أن التيار اليميني الم     . رهانها

الصهيوني، لم يكن يثق في بوش األب كثيراً، رغم عمق إيمانه الديني، خصوصاً منذ حادثة إنقاذ الغواصـات                  
فبوش األب ظل يعتبر أن الـدين شـأن         . األميركية له بعد إسقاط اليابانيين لطائرته أثناء الحرب العالمية الثانية         

فضالً عـن أن قدراتـه العقليـة        , وأن فصل الدين عن الدولة يشكل حماية للدين نفسه كعقيدة شخصية          خاص،  
  .والذهنية كانت أكبر من أن تقع فريسة سهلة لغواية بعض األساطير الدينية

 حلبـة   وتوحي السيرة الذاتية لبوش االبن بأن دافعاً دينياً غامضاً كان وراء العديد من القرارات التي أدخلته إلى                
السياسة أو شكلت منعطفاً فاصالً في حياته السياسية، وهذا الدافع هو الذي جعله على قناعة تامة بـأن العنايـة                    

فبعد رسوب والده أمام كلينتـون فـي انتخابـات          . اإللهية اختارته ألداء رسالة عالمية كبرى عليه أن ينجزها        
، 1993كة انتخابات الوالية في تكساس عام       خوض معر ,  قرر، ومعه مساعده كارل روف     1992الرئاسة عام   

ويحكى . وحين فاز بمنصب حاكم الوالية ترسخت قناعته بأن العناية اإللهية تناديه          . على رغم اعتراض كثيرين   
 نزلت عليه كوحي أثناء حضوره لصالة فـي         2000أيضاً أن فكرة ترشيح نفسه لرئاسة الواليات المتحدة عام          

: كان جالساً بجوار أمه يستمع إلى قول القس وهو يسرد قصة موسى عليه السالم             فبينما  . إحدى كنائس تكساس  
لقد تردد موسى في قبول دعوة اهللا لقيادة الناس، في وقت كان الناس فيه في أمس الحاجة واالشتياق إلى قيـادة                     

 إليه قائلة إن القـس      إذا بشعور يتملكه بأن الدعوة موجهة إليه، ثم إذا بأمه تلتفت          , تمتلك رؤية وشجاعة أخالقية   
لقد سمعت الدعوة، إنني أعتقد أن اهللا       : وما هي إال دقائق حتى كان بوش يطلب القس قائال له          . يناديك يا جورج  

. وعندما نجح كان من الطبيعي أن يزداد اقتناعاً بأن اهللا اصطفاه ألداء رسالته            ! يريدني أن أرشح نفسي للرئاسة    
 2001سيطر التفاسير الغيبية على عقله بسهولة بعد أحداث أيلول سـبتمبر            وفي سياق كهذا لم يكن غريباً أن ت       

  .التي قرر اليمين المحافظ أن يستخدمها مبرراً لفرض مشروعه السياسي للهيمنة على العالم بقوة السالح
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وأظن أنه بات اآلن واضحاً، وبعد سنوات من بدء تنفيذ مشروع القرن األميركي الجديد، أن بوش ليس سـوى                   
جرد واجهة ضعيفة جدا ومحدودة القدرات والذكاء لنخبة يمينية شديدة التطرف والدهاء، وأنه أصـبح أسـيرا            م
لحالها واستمرت تقود الواليات المتحدة لثالث سـنوات        ) العصابة(وفي اعتقادي أنه إن تركت هذه النخبة        . لها

  .أخرى فستقود العالم إلى كارثة أكبر
ن رئيس الواليات المتحدة األميركية يمكن أن يفكر، ولو على سبيل المزاح،            هل كان في وسع أحد أن يصدق أ       

في ضرب محطة تليفزيونية في دولة صديقة بالطائرات لمجرد أنه يعتبرها مناهضة لسياساته، وهل كان فـي                 
علـى  , وسع أحد أن يصدق أن تشن حمالت تفتيش في الواليات المتحدة ذاتها، أكبر معقل للحرية فـي العـالم           

مساجد المسلمين بحثا عن أسلحة دمار شامل؟ الواقع أن هذا أصبح ممكناً في عهد جورج دبليو بـوش، وهـو                    
  .لذلك أخطر بكثير من بن الدن ويلعب نفس لعبته، وبالتالي فإن محاكمته تصبح واجبة

  28/12/2005الحياة 
 

  حماس الالشريك الجديد إلسرائيل .44
  تسفي برئيل

ات مع الفلسطينيين، ما اهمية اجراء االنتخابات في موعدها؟ وأي فرق بـين             لمن ال يرغب في اجراء مفاوض     
فوز حماس أو فتح في االنتخابات في نظر مؤيدي حلول يفرضها طرف واحد؟ وأي ضرر تلحقـه مـشاركة                   

  المواطنين من التابعية الفلسطينية بالقدس، في انتخابات السلطة، فيمن يرفضون تقسيم القدس؟
ه، جواباً، ال سيما في ظل صرخات انصار نظرية المـؤامرة الـذين يقولـون ان اسـرائيل                  تتطلب األسئلة هذ  

والسلطة الفلسطينية والواليات المتحدة، وحتى االتحاد األوروبـي، تخطـط لتأجيـل االنتخابـات التـشريعية                
ـ   . الفلسطينية، للحؤول دون فوز حماس فيها     سياسي وال شك في ان تأجيل االنتخابات يقلص إنجـاز حمـاس ال

فهو يحدث بينما تخسر اسرائيل مرونتها جراء رفعها شعار ال وجود لـشريك             . الجديد، ولكنه لن يقدم او يؤخر     
وفي كل مرة يحلو إلسـرائيل ان يكـون لهـا           . الذي استخدمته مرات من قبل ذريعة للتنصل من المفاوضات        

. راً آخر مجموعة دحالن ورجـوب فكان شريكها طوراً، محمود عباس، وطو   . شريك، طوع اختيارها، اختارته   
ويـسع  . وتسلت بفكرة استخدام مروان البرغوتي في اللحظة التي تشاء، فتخرجه من السجن وتجعل منه شريكاً              

  .الشراكة ملك يمينها وحدها) وجود(فالحق في . اسرائيل حين تشاء، ان ترفع من جديد شعار ال وجود لشريك
 االستراتيجي بالسيطرة على الساحة السياسية في الـضفة الغربيـة           وهذا الخيار يطويه وقد يبدده قرار حماس      

وتفوق قدرة حماس على فرض االمتثال التام على مناصريها، الى قدرتها على الحشد، والوالء لزعامة               . وغزة
  . تتمتع بصالحيات ال قيد عليها، قدرة السلطة الفلسطينية، وخصوصاً قدرة فتح

فهذه . بضغط من مصر، نشأ عنه على الفور توازن ردع بينها وبين اسرائيل           وقبول الحركة وقف اطالق النار      
فواصلت تقـديم   . وموارد حماس المالية لم تنضب    . أدركت انها ال تسيطر وحدها على برنامج التصعيد اليومي        

ـ          . الخدمات على قدر معقول    از وأسهم سوء معاملة اسرائيل السلطة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في انج
فهي خسرت ذلـك ابـان      . وال تملك اسرائيل، في هذا السياق، موقعاً او قوة تمكنها من إجراء التغيير            . المهمة

وكل بادرة قد ترغب    . السنة المنصرمة، عندما قررت تجاهل محمود عباس على نحو ما تجاهلت ياسر عرفات            
.  تؤول تدخالً في االنتخابات    –النوع   وهي ال تظهر أي رغبة من هذا         –اسرائيل في اسدائها الى محمود عباس       
ورداً . فالمطالبة بالديموقراطية، كما هو منتظر، كشفت عراء اسـرائيل        . وهذه االنتخابات تبدو فجأة ذات حدين     

 ليس هناك شريك، بخـط الجمهـور        –على خطوات اسرائيل األحادية، وسياسة الخيار المتعسف هناك شريك          
وهذا األمـر   . لن يكون هناك شريك   : فاقتراعه لـ حماس يعلن   .  آحادية خطوة) على عكس زعامته  (الفلسطيني  

وليس في إمكان أي زعامة فلـسطينية ان تتجاهـل          . لن يتغير، سواء جرت االنتخابات في موعدها أم لم تجر         
  .اليوم موقع حماس
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ـ  . وتبقى مسألة االنتخابات في القدس   ولكـن ال  . اتفهذه الذريعة قد تساعد محمود عباس على تأجيـل االنتخاب
فالموضـوع  . فما تريده هو اجراء االنتخابـات اآلن      . تتفاجأوا فـ حماس ال تأبه لمصير االنتخابات في القدس        

الوطني ومشاركة آالف المواطنين الفلسطينيين في االنتخابات ليسا ملحين، ألن حماس ترغب فـي أن تكـون                 
وهكذا يغلق الى وقـت طويـل،       . فلسطيني المرجو وهذا في نظرها الرد الوطني ال     . الالشريك الجديد إلسرائيل  

ويصبح على من يرغب في المفاوضات السياسية ان يتفاوض مع حماس كذلك،            . الباب بوجه الخيار اإلسرائيلي   
تماماً مثلما على من يرغب في تحييد السالح النووي اإليراني ان يفاوض مع احمدي نجاد، ومن يرغـب فـي                    

اما من ال يريد العملية السياسية فال يهمه ما اذا كانت حماس،            . الحوار مع حزب اهللا   دعم الحكومة اللبنانية عليه     
  .او أي طرف آخر، يسيطر على السلطة الفلسطينية

  25/12/2005هآرتس 
  28/12/2005الحياة 
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