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*** 
  وحماس شريك في الحكومة ... فتح أخطأت: لبرغوثي .1

مروان البرغوثي تقدم، باعتذار مـن الفلـسطينيين        أن   :أب، يو بي آي    نقال عن    31/12/2005 السفير   نشرت
 فتح، لكنه حثّ مواطنيه على منح الحركة فرصة جديدة في االنتخابات، بصفتها الضمانة الوحيدة               على إخفاقات 

. إلقامة دولة ديموقراطية، موضحاً انه يتعين ان تكون حماس شريكاً في حكومة فلـسطينية جديـدة ونظيفـة                 
لطة، وسنقدم أفضل ما لدينا     أعد شعبنا وأتعهد شخصياً بأن أقوم بتغيير واسع وعميق في أداء الس           ,  قائال أضافو

 ذكرت ان ثمة مسؤولين في مكتب شارون يعتبـرون ان             يديعوت احرونوت  يشار إلى أن  .  للشعب الفلسطيني 
محمود عباس عاجز عن محاربة الفصائل، وأن بإمكان البرغوثي القيام بذلك بسبب شعبيته الواسعة في صفوف                

  . الفلسطينيين
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 أن: القـدس مـن    30/12/2005 - أمـين  -اإلنترنت لالعالم العربـي      لموقععبد الرؤوف ارناؤوط    كتب  و
التحقيق في كـل ملفـات      وإجراء إصالح جذري واسع النطاق واجتثاث بؤر الفساد ورموزه          ب تعهد البرغوثي

الفساد والتجاوزات المالية واإلدارية منذ قيام السلطة وحتى يومنا هذا وتحويل من تثبت إدانته أيا كانت رتبتـه                  
فرض سيادة القانون والنظـام     أكد على    و .عه إلى النائب العام ليلقى العقاب الذي يستحق وال حصانة ألحد          وموق

 فتح ال تخشى    قائال, وجدد التأكيد على الوحدة الوطنية     .والقضاء التام على كل مظاهر الفوضى والفلتان األمني       
أكـد   و.نتخابات البلدية ومن ثم التـشريعية    تحديدا من شجع حماس على المشاركة في اال        هأنمؤكدا   ,االنتخابات

وفيمـا يمكـن وصـفه      . على توازي المقاومة والمفاوضات وهو الخيار الذي ثبتت صحته على ارض الواقع           
ببرنامج عمل لفترة ما بعد االنتخابات فقد وعد البرغوثي بأن تعمل فتح من خـالل وجودهـا فـي البرلمـان                     

 والعمل على تشجيع وجذب     ،مواجهة الفقر والحد من البطالة    و ،لفلسطينيإعادة بناء االقتصاد ا    :والحكومة على 
العمل على احتـرام القـوانين       و .اكبر عدد من المستثمرين العرب واألجانب وتشجيع فرص االستثمار المحلي         

إنصاف ورعايـة اسـر     و .والتشريعات بشأن التوظيف في القطاع العام بعيدا عن المحسوبية والفئوية والعائلية          
بنـاء مؤسـسة أمنيـة فلـسطينية       إضافة إلى  . هو عام تحرير األسرى    2006اعتبار عام   و ,عائالت الشهداء و

التعهد بحكومة إصالح وطني بوجوه     و عصرية وحديثة تخضع لسلطة النظام والقانون وأيضا للمستوى السياسي        
 .جديدة وأيدي نظيفة تقوم بعملية إصالح شاملة وجذرية

  
  عربية خطًر على إسرائيل الديموقراطية ال: فركش .2

أشار رئيس شعبة االستخبارات اإلسرائيلية، الجنرال فركش، في مقابلة مع يديعوت أحرونـوت،             : حلمي موسى 
وأبدت دول  . إلى أن بعض القادة العرب أصيبوا بذعر حقيقي إثر مرض رئيس الوزراء، والبعض اآلخر فرح              

وأنا ال أعتقد أن ذلك ينطبق على بشار األسـد          .  من مرضه  مثل مصر واألردن والسلطة الفلسطينية قلقاً شديداً      
  . وإيران وحزب اهللا

مـن األراضـي    (وقال فركش إن إسرائيل تعرف أن الجبهة الشعبية القيادة العامة هي التي أطلقت الصواريخ               
ريخ كانـت   وهذه الصوا . وليس واضحاً إن كان ذلك قد تم بالتنسيق مع حزب اهللا أو من وراء ظهره              ). اللبنانية

من المعروف لنا أن السوريين قاموا بتسليم هذه الصواريخ لحـزب           . قديمة من إنتاج روسي، وبيعت للسوريين     
واضـاف وهنـا    . 2005اهللا وللفصائل الفلسطينية مع وسائل قتالية أخرى قبل انسحابهم من لبنان في نيـسان               

شترونه مع االلتزام بعدم إعطائـه لطـرف        يتكشف الوجه الحقيقي للروس والسوريين الذين يبيعون السالح وي        
وكشف النقاب عن أن آخر المعلومات لدى إسرائيل حول رون أراد تتعلق بوجوده في لبنان وأن إيـران                  . آخر

  . هي التي تعرف مصيره
واعتبر أن انتشار الصحون الفضائية الالقطة فوق أسطح بيوت األحياء الشعبية العربية، بات يجـسد الحكايـة                 

وقال إن إلشاعة الديموقراطية قوة ايجابية، ولكنها تشكل أيضاً خطرا ملموسا، في الوقت الذي ترتفـع           . ةالحقيقي
والحـظ أن   . فيه أسهم حماس واإلخوان المسلمين في مصر واألردن والسلطة الفلسطينية وحتى فـي سـوريا              

عض العرب يغارون مـن هـذه       فب. الفضائيات خلقت لدى العرب نوعا من الغيرة من الديموقراطية اإلسرائيلية         
الديموقراطية واآلخرون يخافون وهم يدركون أن الديموقراطية توفر لنا القوة برغم أن قادة مثل مبارك والملك                

  . عبد اهللا غير مستعدين للعيش بهذه الطريقة التي تشكل خطرا على استقرارهم
جل تنفيذ إصـالحات ديموقراطيـة،      وأوضح أن الضغط الذي مارسته الواليات المتحدة على مصر مثال من أ           

سمحت لإلخوان المسلمين بإظهار قوتهم، لكن ال يعني أن إسرائيل ملزمة بحب الديموقراطية إن كانت تـشكل                 
  . خطراً عليها

وأشار إلى أنه عندما أصيب شارون بجلطة دماغية، كان اول من هاتفه الرئيس المصري حسني مبارك وبعده                 
ورأى أن في الدول العربية احتراما لألقوياء الذين يبدون حزماً، وأنهـم يـرون              . لثانيالملك األردني عبد اهللا ا    
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بعضهم يذكرون شارون   . شارون هكذا، يقدرون جدا أسلوبه الحازم في قرار االنسحاب عندما تظهر الصعوبات           
  . ، وما زالوا يخافون منه1982من لبنان 

اليوم الذي اتفق فيه    . بله ومستقبل السلطة الفلسطينية لحماس    وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس باع مستق       
ورفض إطالق سراح النائب االسـير      . معهم على عدم جمع السالح كان اليوم الذي حسم فيه مصيره السياسي           

وأكـد أن اسـتمرار فـتح فـي     . مروان البرغوثي معتبرا أن اإلفراج عنه يضعف أبو مازن ويشجع اإلرهاب          
وقـال إن   . لذي تتصرف به فإن االنتخابات الشهر المقبل ستكون مراسم دفن لحركة فتح           التصرف على النحو ا   

حكم أبو مازن لن يصمد، وان هناك تغيير أجيال كما أن حماس تدخل باب السياسة فيما تفقد جماعـة تـونس                     
  . قدرتها

. صف األصـوات  وأبدى تقديره بأن حماس سوف تحصل على ما ال يقّل عن ثلث أصوات الناخبين وقد تنال ن                
واعتبر أن لحماس جدول اعمال غير مريح إلسرائيل، وأنها قد تتبنى الطريقـة االيرلنديـة فتـشد المجتمـع                   

  . الفلسطيني نحو التشدد في وقت تمتلك فيه ذراعا إرهابيا
 وأوضح. 2012 2016وأشار إلى الخطر اإليراني معتبرا أن إيران قد تحصل على قنبلة نووية في الفترة بين                

أن التحالف بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والواليات المتحدة وربما الصين، قد ال يسمح إليران بامتالك                
  . وألمح إلى أن الحديث عن ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت النووية اإليرانية سابق ألوانه. القنبلة

امين وأن يكون شديد الضلوع في الحياة       وتنبأ فركش بأن يغدو حزب اهللا أقرب إلى حزب سياسي في غضون ع            
  . السياسية اللبنانية

وأشار إلى أن الطائفة العلوية في سوريا شعرت قبل أشهر بأن أفضل مخرج لها هو استبدال الرئيس الـسوري                   
. بشار األسد حتى ال تفقد الحكم، ولكن مع الوقت يبدو أن بشار تحديدا، سيقوم بالتضحية بأحد ما وليس بنفـسه                   

  .  ال أرى خطراً على حكمه في األشهر القريبةوأنا
وأبدى فركش قلقه من الوضع في مصر حيث إن النظام المصري ليس مبنياً لفترة تتالءم مع مرحلة مـا بعـد                     

. وأشار إلى الضعف الذي أصاب مكانة جمال مبارك، في اآلونة األخيـرة           . الرئيس مبارك، وهذه مسألة تقلقني    
ترسيخ مواقع اإلخوان المسلمين فعلينا أن نكون حذرين وأال نأخذ الثروة االستراتيجية            وقال أنه إذا أضفنا لذلك      

 . مقعداً في البرلمان88هل حلم أحد ما بأن يحصل اإلخوان المسلمون على . السلمية مع مصر كمسألة بديهية
  31/12/2005السفير 

  
 زمة الحكمعباس بين ضغوط مراكز القوى في فتح والتجربة االنتخابية كمخرج أل .3

تعرض محمود عباس في األسبوعين األخيرين من الحوارات التي شهدتها فتح لتوحيد قائمتيها : رام اهللا
وحتى عندما نجح في توحيد . نتخابات المجلس التشريعي، الى ضغوط كبيرة من مراكز القوى في الحركةال

حركة واألجهزة األمنية وصلت معسكري الشباب والشيوخ، وجد نفسه تحت ضغوط مراكز عدة أخرى في ال
 انه يتعرض الى اشكال مختلفة من هويؤكد مقربون من .حد توجيه مسلحين الطالق النار أمام بيته في غزة

والحركة التي تعد األكبر في المشهد السياسي الفلسطيني، شهدت . قوى منذ توليه الرئاسةالالضغوط من مراكز 
ن الماضيين نتيجة تفرد عرفات، بالقرارات والمواقف، ما ادى الى مراكز في العقديهذه النشوء الكثير من 

لقد خطفت اللجنة المركزية الحركة وسخرتها لمصالحها : ويقول قدورة فارس .فيها تعطيل الحياة الديموقراطية
. الذاتية وحجزت التطور والحراك الداخلي فيها، ما أدى الى نشوء أشكال مختلفة من االحتجاج واالعتراض

 وما رافقها من ضخ مالي هائل من الدول المانحة، تشعبت مراكز القوى في 1994دى قيام السلطة عام ول
الحركة مع تشعب االمتيازات والمصالح الفردية ونشوء شرائح طفيلية أثارت شهية البعض واحتجاج وتمرد 

ومنذ  .يهاطة مسيطراً علوفي كل األحوال، ظل عرفات بشخصيته األبوية وأدواته المال والسل. البعض اآلخر
انتخابه خلفاً لعرفات، سعى عباس الى أساليب جديدة الدارة فتح، فأوقف العطاءات بشقيها المالي والسلطوي، 
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وفتح الطريق أمام اجراء االنتخابات الداخلية في الحركة والبلدية والتشريعية في المجتمع إلحداث التغيير 
مات تبدو مظاهرها بوضوح على سطح الحياة اليومية في األراضي واخراج الحركة والمجتمع والحكم من أز

 عباس يرى ان االنتخابات هي الوسيلة الوحيدة  الذي يقول، أن الدكتور علي الجرباوي، كما يرىالفلسطينية
 فتحغير ان . للتخلص من القديم وبناء الجديد، وهي أسلوبه الوحيد لبناء نظام سياسي مختلف عن نظام سلفه

وجدت نفسها متخبطة في االنتخابات الداخلية، فعادت  لم تعتد اسلوب االنتخابات منذ ما يربو على العقدين،التي 
وبسبب اختالف شخصية الرئيس الجديد  .مراكز القوى للعمل باألسلوب القديم، وأخذت توجه مطالبها للرئيس

ويلفت . لتلويح باستخدام السالحعن القديم، تحولت هذه المطالب الى ضغوط وصلت في بعض المراحل الى ا
لو كان عرفات هنا لما ظهرت قائمتان للحركة، ولما تجرأ أحد على رفض : لوقبال في مكتب عباس مسؤوال

وما يثير القلق في التحركات الجديدة لمراكز القوى هو معارضة بعضها اجراء . مطلبه، فكيف بالتلويح بالسالح
حماس وممثلي الجيل الجديد في ك تبدو اليوم مهددة من القوى الصاعدة االنتخابات خشية خسارته مواقعه التي

هل ينجح عباس في حمل أجهزة األمن على حماية مراكز االقتراع يوم : والسؤال المثار اليوم هو. فتح
االنتخابات، أم يفشل في ذلك وتفشل معه التجربة االنتخابية التي أرادها وسيلة للخروج من أزمة الحكم وأزمة 

 الحركة؟
  31/12/2005الحياة 

 
  ينسحبون من االنتخابات  مرشحو فتح في القدس  .4

 أعلن مرشحو فتح إلى االنتخابات التشريعية في القدس المحتلة، امس انسحابهم، بسبب القيـود               :ا ف ب، ا ب    
 قرارهم في   وان أعل موقال حاتم عبد القادر انه    . غياب الضمانات إضافة إلى   اإلسرائيلية على االقتراع في المدينة      

ي ينسحاب مرده أيضا التمثيل الضعيف لفلـسطين      الواوضح أن ا   . رسالة وجهوها إلى قيادة فتح ومحمود عباس      
 .القدس، على الالئحة التي أعدتها فتح لخوض االنتخابات

  31/12/2005السفير 
  

  جانيت اول فلسطينية رئيسة لبلدية رام اهللا .5
 لرام اهللا ان جانيت خوري انتخبت رئيـسة لبلديـة المدينـة بفـضل     اعلن المجلس البلدي: رام اهللاـ ب  .ف.ا

 ترشـحت  قـد وكانت . وهذه المرة االولى التي تنتخب فيها امرأة رئيسة لبلدية مدينة فلسطينية     . اصوات حماس 
  .لالنتخابات على الئحة تهيمن عليها الجبهة الشعبية

  31/12/2005عكاظ 
  
  لسياسة والمقاومةعلى المزاوجة بين ا  يؤكد من دمشقمشعل .6

سـنقوم بخـوض    أننا  ،  حماس لمناسبة تاسيس    مخيم اليرموك خالد مشعل، في احتفال في        قال :أب، يو بي آي   
وسنجمع السياسة والفكر ومقاومـة     . االنتخابات لمنع الفساد وبناء منظمة التحرير وعودة الالجئين الى ديارهم         

 وتـابع . ، من دون التفاوض مع العدو بالضرورة       سنخوض العمل السياسي في لغة أخرى      ،اضافو. االحتالل
 ان حماس ستكون في خندق اي       لفت إلى و.  ال احد في العالم يمكنه ان يأخذ منا سالحنا او حقنا بالمقاومة            قائال،

 ،نحن في معركة مفتوحة لصد اي هجوم يستهدف أياً من هذه البلـدان            أوضح بالقول،   و. بلد عربي او اسالمي   
  . حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطينااستراتيجيخبارا لدينا خيار المقاومة أن و

  31/12/2005السفير 
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  بإنتظار موقف حماسالفصائل تستعد لتشييع التهدئة :تحقيق .7
كتائب شهداء األقصى ولجان المقاومة الشعبية وهي ائتالف لم يؤيد التهدئة قـط،            من   يواصل عناصر    :رويترز

 ان  همقال الناطق باسم  حيث  . ناف القتال عندما تنتهي التهدئة في آخر أيام العام        تدريباتهم فى غزة استعدادا الستئ    
 ان النشطاء يأملون في أن يبدأوا قريبـا         أضافو. التهدئة كانت خطأ استراتيجيا وقعت فيه المقاومة ولن يتكرر        

صـعوبة الن    الهجمات الصاروخية من غزة أكثر        وتعتبر .في اطالق زخات من الصواريخ من الضفة الغربية       
غير دقيقـة   والصواريخ بدائية الصنع    حيث أن   نسحاب  المعظم األهداف اإلسرائيلية أصبحت خارج مداها بعد ا       

 استطالعات الرأي أن غالبيـة كبيـرة بـين اإلسـرائيليين             فيه تظهرفي وقت    .ونادرا ما توقع خسائر بشرية    
ان تكلفة التهدئة عليهم كانت أكبر مما كسبوا الن           تقول  الفصائل إال أن . والفلسطينيين يريدون للتهدئة أن تستمر    

 علـى   وا اتفق همكد مسؤول إسرائيلي أن   في حين بؤ  . إسرائيل واصلت الغارات ولم تطلق سراح جميع المعتقلين       
وقال مسؤول إسـرائيلي  .  وأن االمر بيده لضمان استمراره,وقف إلطالق النار مع ابومازن وليس مع الفصائل    

لى النفاد امامهم ، مضيفا أنه اذا لم يفرض ابومازن النظام فان المجتمع الفلسطيني سيبعد               الوقت يوشك ع  : كبير
 دور  مع االشارة إلى أنه ينظر إلـى      . نفسه أكثر فأكثر عن تحقيق تطلعاته لدولة ديمقراطية الى جوار اسرائيل          

ها ال ترى مبررا لمواصلة      قالت ان  هاورغم أن  .  سيجري التخلي عن التهدئة بشكل كامل      إذا ما حماس في تقرير  
وأي تـصعيد كبيـر للعنـف قـد يؤجـل           . الهدنة اال أنها لم تعلن أنها تعتزم استئناف الهجمات على إسرائيل          
  . االنتخابات المرتقبة التي من المتوقع ان تظهر فيها حماس أداء قويا

  31/12/2005البيان  
  

 قائمة فتح ليست مثالية: الرجوب  .8
ان القائمة الفتحاوية ليست مثالية، لكننا ملتزمون بقرار الخلية , اعتبر جبريل الرجوب : ـ الناصرةسعيد حسنين

 ان  قائال، واضاف. انه كان يفضل ان تخوض فتح االنتخابات بقائمتيناشفاك,  في الحركة بهذه التركيبةىاالول
تابع ان حماس حركة واقعية المعركة بيننا وبين حماس ديمقراطية وانا واثق من دعم الشارع الفلسطيني لفتح، و

وبراغماتية ومشاركتها في الحكومة واردة ولن تنفع التهديدات االمريكية في الغائها، واشار الي ان العدوان 
وأكد ان ال حساسية  . القطاع غير مبرر ولكن ينبغي وقف اطالق الصواريخ من شمال القطاعىاالسرائيلي عل

ديمقراطية، لكني واثق من ان حركة فتح ستفوز ها ة بيننا وبين فتح من قوة حماس، مضيفا ان المعركىلد
وفي ما يتعلق بمنع مشاركة سكان القدس الشرقية في االنتخابات  .بأغلبية االصوات ألن فتح ضرورة ومصلحة

، مضيفا ان االمور تتفجر في القدس والتهدئة تبدأ من القدس، مطالبا ا ومرفوضا سخيف ذلك تهديدااعتبر ان
 الدولية بالضغط علي الجانب االسرائيلي اللزامه بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه االسرة

  .مخالفته لآلراء القائلة بضرورة تأجيل االنتخابات اذا لم يشارك فيها سكان القدس
 30/12/2005كل العرب 

  
   حماس في االنتخابات قد يثنيها عن العنفنجاح: الديلي تلجراف .9

أن الطريق ليس مظلما حيث توقعت أن تنبذ حماس العنف إذا تولـت               صحيفة ديلي تلجراف   رأت :أ ب د،لندن
  . ودعت إسرائيل والرباعية بعدم التسرع في رفض هذا االحتمال.مسؤوليات مدنية بعد نجاحها في االنتخابات

  31/12/2005الغد األردنية 
  

 زةغحماس تعتبر المنطقة العازلة احتالال جديدا لجزء من  .10
 أكدت حماس أنها تعتبر إقامة المنطقة العازلة احتالالً جديداً لجزء من القطاع بعد أن تم : سمير حمتو-غزة 

وأكدت أن جناحها . تحريره، وقالت إنها ستتعامل مع ذلك على قاعدة حيث يكون االحتالل تكون المقاومة
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تي يتبعها االحتالل وسوف تتعامل مع هذا العسكري وباقي فصائل المقاومة لن تسلم بسياسة األمر الواقع ال
  .أن العدو لم يتعظ من تجاربه السابقةالقول  على الحركةاإلجراء بما يتناسب زماناً ومكاناً، وشدد بيان 

  31/12/2005الحياة الجديدة
  
  الوفد الفلسطيني للحوار تحت سقف منظمة التحرير : فتح .11

ان من تجاوز االزمة التي تعصف بالحركـة وتهـدد وحـدتها             لم تتمكّن قيادة حركة فتح في لبن       : محمد صالح 
وتصيبها بالتشقق والتشرذم وكان الفتاً لالنتباه ان فتح لبنان ولمناسبة الذكرى الحادية واألربعين النطالقة الثورة               

 فتح في غزة واالراضي الفلسطينية المحتلة العمـل لتجـاوز هـذه            الفلسطينية، أصدرت بياناً ناشدت فيه قيادة     
وأكدت  . المحنة، معترفة بالفراغ الكبير الذي تركه غياب ياسر عرفات وأثر هذا الغياب على اوضاع الحركة               

قيادة فتح في لبنان إصرارها على أن يكون الوفد الفلسطيني الى الحوار مع الحكومة اللبنانية موحداً تحت سقف                  
فع حالة الحصار عـن مخيمـات الجنـوب،         كما طالبت بر   . منظمة التحرير، رافضة البحث عن بدائل أخرى      

ودعت الى معالجة ما تم من أحكام       . مشيرة الى انه آن األوان ليعطى الفلسطيني حقّ التملك شأنه شأن األجنبي           
وشدد على ان أبناء حركة فتح معنيون في هذه          . سياسية طالت مسؤولين فلسطينيين والعديد من أبناء المخيمات       

ال يجوز ألحد أياً كان أن يضع طموحاته الشخـصية فـوق            وأنه  ظ على وحدة الحركة،     المرحلة بالذات بالحفا  
 .طموحات شعبه

  31/12/2005السفير 
  

  دبابات االحتالل تقصف شمال قطاع  .12
 . قذيفة مدفعية، باتجاه عدة مناطق شـمال قطـاع غـزة           15 أطلقت دبابات االحتالل الليلة الماضية، أكثر من      

بابات االحتالل أمطرت بلدات بيت حانون وجباليا و بيت الهيا بقـذائف المدفعيـة              وذكرت مصادر محلية أن د    
  .قطاعالوتأتي هذه الهجمات في سياق الخطة الصهيونية إلقامة منطقة عازلة شمال . ةالثقيل

  31/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    في البقاعاعتصام فلسطيني أمام مقر األونروا .13
سطينيين في البقاع األوسط أمام مقر األونروا في تعلبايا البقاع للمطالبـة بافتتـاح عيـادة                اعتصم حشد من الفل   

من جهتها، أكدت الهيئات والجمعيات اإلجتماعيـة الفلـسطينية فـي           . لالجئين الفلسطينيين في منطقة بر الياس     
 قسم الشؤون وقف سياسة      وناشدت المدير العام للوكالة ومسؤول     ،مخيمات لبنان تمسكها بوكالة غوث الالجئين     

 .الخنق الذي تتعرض له مئات العائالت الفلسطينية
  31/12/2005السفير 

  
   في غزةالبريطانيينإطالق سراح الرهائن  .14

وتوجد الناشطة البريطانية    . تأكد االفراج عن ثالث رهائن بريطانيين اختطفوا في قطاع غزة االربعاء الماضي           
وفي مقابلة هاتفية مع بي بي سي قالت         . اية القنصلية البريطانية في القدس    كيت بورتون ووالديها حاليا في رع     

وأعربت عـن حزنهـا      . بورتون انها ووالديها كانوا محتجزين في رفح، وانهم لقوا معاملة طيبة من خاطفيهم            
لها في  لمرور والديها بهذه التجربة الصعبة خالل زيارتهما إلى غزة، ولكنها أعربت عن أملها في مواصلة عم               

في بيان بانها شخصية محبوبة وبانها قـضت         الناشطة بورتون    وقد وصف اقارب  . مجال حقوق االنسان هناك   
ويذكر ان الفتاة البريطانية والتـي       .سنة في قطاع غزة تطوعا منها للمساعدة على تحسين ظروف الفلسطينيين          

 الميزان لحقوق االنسان، وكانت تساعد في       تتحدث العربية والفرنسية واالسبانية بطالقة، كانت تعمل مع منظمة        
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جمع التبرعات وتنظيم عبور سكان غزة الى اسرائيل لتلقي العالج، كما كانت تدرس اللغـة االنجليزيـة فـي                   
  .  كانت تهتم بمصير الفلسطينيين منذ ايام الدراسةها وقالت صديقة لبورتون من ايام الجامعة، ان .المساء

  31/12/2005بي بي سي العربية 
  

    الجدار يحرم سكان شرقي القدس من الخدمة الطبية .15
يضر جدار الفصل في القدس المحتلة إضرارا شديدا بالخدمة الطبية التي يحصل عليها سكان شرقي المدينة 

والجدار ايضا يضر طبيا ومهنيا واقتصاديا بمستشفيات شرقي القدس التي تخدم سكان المدينة · الفلسطينيون
هذا ما يظهر من تقرير حول هذا الموضوع نشرته رابطة أطباء من أجل · غربية وقطاع غزةوسكان الضفة ال

بالعالج الطبي الذي يقدم بتأخر ملحوظ : حقوق االنسان وبحسب التقرير، يتمثل اإلضرار بالسكان الفلسطينيين
 في أعقاب وجاء في التقرير، أن مستشفيات شرقي القدس تعاني اختناقا ماليا ·لمرضى شديدي المرض

  .االنخفاض المتواصل ألماكن الحجز في أعقاب صعوبات وصول الفلسطينيين إليها
  31/12/2005االتحاد االماراتية 

  
  أهالي بلعين يقيمون صالة الجمعة فوق أراضيهم المهددة  .16

ادرة أدى أهالي قرية بلعين أمس، صالة الجمعة وصالة الغائب فوق أراضيهم المهددة بالمص              :فادي العاروري 
 مواطن من القرية في صالة الجمعة، إلى جانب الشيخ تيسير التميمي            200وشارك قرابة    .لصالح جدار الفصل  

من جهة أخرى، شكر التميمي وقفة المتضامنين اإلسرائيليين والـدوليين مـن دعـاة              . والذي خطب بالمصلين  
  .السالم إلى جانب أهالي القرية في محنتهم الطويلة

  31/12/2005ة األيام الفلسطيني
  

  ظاهرة االنفالت األمني تمنع االحتفال بعيد رأس السنة: غزة .17
امتنع العديد من الفنادق والمقاهي السياحية الواقعة على شاطئ بحر غزة عن االحتفـال امـس                  :أسماء الغول 

حال نظمـوا   بعيد رأس السنة الميالدية، وذلك بسبب الفلتان األمني وعدد من التهديدات التي وصلت إليهم، في                
فبعدما كان من المفترض إقامة عدد من هذه الحفالت التي ستشارك فيها عائالت فلسطينية وتتخللهـا                 .االحتفال

، وبعد اإلعالن عنها في اإلذاعات والصحف المحليـة،         2005األجواء الموسيقية واألغاني وإطفاء شموع العام       
ويقول مدير عام أحد هذه الفنادق رافضاً        .الحجوزاتتراجع معظم المسؤولين عن هذه الفنادق عن ذلك وألغوا          

ال نستطيع أن نقول إن هناك تهديدات رسمية من جهات معروفة تم توجيهها إلـى الفنـدق، لكـن                   : "ذكر اسمه 
حفاظاً على أرواح الزبائن، ومراعاة لألحوال التي يمر بها المجتمع الفلسطيني فقد تم إلغاء االحتفـاالت التـي                  

  ".ض تنظيمهاكان من المفتر
  31/12/2005األيام الفلسطينية 

  
 إسرائيل تهدد بإلقاء طن متفجرات على غزة مقابل كل قسام .18

كشف مصدر عسكري كبير في اسرائيل، أمس، ان هناك قرارا في قيادة الجيش يقضي بـأن تـرد                  : تل أبيب 
 سترد بطـن مـن      فمقابل كل صاروخ يطلق باتجاه اسرائيل     . اسرائيل على قصف صواريخ قسام بألف ضعف      

ولم يخف النية أن هدف العدوان األخير على غزة هو مضايقة السكان حتى يـضغطوا               . المتفجرات على غزة  
وقال انه يالحظ بداية تأثير هذه الحملة، إذ ان المـواطنين           . على االجنحة العسكرية لكي توقف عمليات القصف      

  . قصفاليتذمرون بشكل علني من 
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  31/12/2005الشرق األوسط 
  

  رئيس بلدية سديروت يطلب مسح بيت حانون عن وجه األرض  .19
أعرب رئيس بلدية سديروت إيلي مويال الخميس عن غضبه إزاء قيام الجيش برد قاس على الصواريخ التـي                  
أطلقها فلسطينيون على عسقالن فيما لم يبلغ اهتمام الجيش لهذا الحد بالهجمات التي تعرضت لها بلدتـه فـي                   

 إنه أعرب عن غضبه بعد قرار الحكومة االسرائيلية بالرد فقـط            هيعوت أحرونوت نقال عن   وذكرت يد . السابق
. عندما أصبحت عسقالن هدفا لصواريخ القسام مضيفا أن على الجيش أن يمسح بيت حانون عن وجه االرض                

 غير مؤثرة   وأدان قرار الحكومة إقامة منطقة أمنية عازلة بشمال غزة لمنع إطالق الصواريخ قائال إنها خطوة              
  )ا.ب.د. (على كل المستويات

  31/12/2005البيان 
  
  القاعدة فشلت بإنشاء قواعد لها في المنطقة: موفاز .20

دحض موفاز مزاعم اسرائيلية سابقة عن عمل تنظيم القاعدة في األراضي الفلسطينية وإسرائيل، مؤكداً              : القدس
ة قاعـد تحـاول ال  : وقال . قد باءت بالفشل حتى اآلن     على أن محاولة تنظيم القاعدة انشاء خاليا له في المنطقة         

: وقال .إنشاء خاليا لها في عمق البالد إال أننا نراقبها ونقوم بكل الخطوات العملية واالستخبارية لمنع اإلرهاب               
واشار الى ان السلطات االسرائيلية تتـابع عـن كثـب            .المنظمة االرهابية العالمية تقترب من مصر واألردن      

فـي لحظـة تهريـب هـذه        : وقال. منع تهريب اسلحة من شأنها ان تغير ميزان القوى في المنطقة          االوضاع ل 
  .االسلحة فإننا سنصل اليها وسنمنع استخدامها

  31/12/2005األيام الفلسطينية 
  
  استعدادا لتنفيذ هجمات ..  اقام خاليا عديدةالقاعدةتنظيم : اسرائيل .21

الثانية في التلفزيون االسرائيلي ان خلية تابعة لتنظيم القاعدة تعمـل           كشفت القناة    :الناصرة من زهير اندراوس   
وقـال  . في جنين، قامت في االسبوع الماضي باطالق صاروخ باتجاه المستوطنات داخـل الخـط االخـضر               

المراسل العسكري دانيئيل ان االجهزة االمنية تنظر بخطورة بالغة الي هذا التطور الذي وصفه بأنـه خطيـر                  
ونقل عن مصادر وصفها بانها رفيعة المستوي في االجهزة االمنية ان تنظيم القاعدة تمكن مـن اقامـة                  . للغاية

خاليا عديدة في الضفة الغربية، وان هذه الخاليا تنتظر ساعة الصفر، للبدء في تنفيذ عمليات عسكرية كبيـرة                  
قوم بتحويل مبالغ طائلة من     تاعدة  وتابع قائال ان الق   . ضد اهداف اسرائيلية من طرفي ما يسمي بالخط االخضر        

االموال الي النشطاء في مناطق الضفة القتناء االسلحة المتطورة واالستعداد لتنفيذ العمليات التي تقض مضاجع               
 .االجهزة االمنية االسرائيلية

  31/12/2005القدس العربي 
  
  كتساف يحل الكنيست  .22

ه فيها رسمياً بحل الكنيست، تمهيداً إلجراء انتخابـات  بعث كتساف أمس برسالة إلى رئيس الكنيست ريفلين أبلغ  
وجاء في الرسالة انه لم يقدم إليه الرئيس اإلسرائيلي حتى منتصف الليلة قبل الماضية واحـد وسـتون                  . عامة

  )وكاالت. (توقيعا ألعضاء كنيست وعليه فستجرى االنتخابات المبكرة في مارس المقبل
  31/12/2005البيان 
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  سرائيلي يحرض ضد أعضاء الكنيست العرب اليمين اإل .23

تتواصل حملة التحريض على أعضاء الكنيست العرب والجماهير : 30/12/2005 48عربنشر موقع 
العربية، ويجدد اليمين المتطرف دعوتهم إلى سحب المواطنة من أعضاء الكنيست العرب وإجراء تبادل أراض 

الذي ا وباشر حزب يسرائيل بيتن .ينيي الداخل من وطنهموسكان مع السلطة الفلسطينية بهدف إقتالع فلسط
إن التصريحات المتكررة المختلفة ألعضاء الكنيست : يترأسه ليبرمان، التحريض على أعضاء الكنيست العرب

العرب لمساندتهم لسورية ولبنان والسلطة الفلسطينية وتحويل القدس إلى عاصمة الدولة الفلسطينية، يثبت كم 
كما  !!يوي التوصل إلى تسوية يتم فيها تبادل أراض وسكان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةهو ضروري وح

جاء أنه من المفضل نقل أعضاء الكنيست العرب، كهدية، للسلطة الفلسطينية وسحب المواطنة اإلسرائيلية 
 !!إسرائيل بيتنا وفلسطين بيتهم. منهم

النائب بركة وفـي رده      أن 31/12/2005الرأي األردنية   كرت  ذالناصرة امال شحادة    ونقالً عن مراسلتها في     
على حملة التحريض قال من واجبنا ان نقف الى جانب سوريا ضد التهديدات االميركية االسرائيلية، فمقيـاس                 
وطنيتنا هو بمدى معاداتنا للسياسة االميركية في منطقة الشرق األوسط والعالم، أما بشأن التهديـدات اليمينيـة                 

 عاما، نحن متجذرون هنا في وطننا، وطن اآلباء واألجداد، فنحن لم            58نعايش هذا التحريض على مدى      فنحن  
نهاجر الى اسرائيل، بل اسرائيل هي التي هاجرت الينا، وحينما نشارك في االنتخابات البرلمانية االسـرائيلية                

وتابع قـائال، إذا اعتقـدوا انـه         .المجالوندخل البرلمان فإن هذا حقنا، واسرائيل ال تفعل لنا الحسنات في هذا             
 عاما اثبتنـا    58باالمكان اليوم تطبيق مخططات التهجير والطرد فعليهم اعادة حساباتهم، جيدا، ألننا على مدى              

  . اننا نتقن النضال في البقاء في وطننا، والمستقبل في هذه المعركة يبشر لنا بثبات أكثر
  
  ستوطنون يهود بالضفة الغربيةاسرائيل تفكك ثالثة مواقع اقامها م .24

 فككت القوات االسرائيلية ثالثة مواقع اقامها مستوطنون بالضفة في اسـتعراض للقـوة قبـل                : رويترز ،القدس
وقالت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي انه تم اجالء عدد قليل من المستوطنين كـانوا فـي                 .االنتخابات القادمة 
 .فاع ستواصل العمل لفرض تطبيق القانون والنظام في الـضفة الغربيـة            قوات الد  :واضافت .خيام في المواقع  

  .وقالت داتيا اسحاقي المتحدثة باسم الجماعة ان هدفنا توسيع وبناء المستوطنات
  31/12/2005الرأي األردنية 

  
  المدنية بأنظمة مضادة للصواريخطائراتهااسرائيل تبدأ بتجهيز  .25

 ان اسرائيل بدأت بتجهيز الطائرات التابعة لشركة ، الجمعة،لنقلاعلن مسؤول في وزارة ا:  اف ب،القدس
وقال المسؤول عن المشروع لقد جهزنا طائرة  .العال الوطنية بأنظمة حماية من الصواريخ برؤوس حرارية

 . به قريباىبهذا النظام ونتوقع تجهيز خمس طائرات اخر
  31/12/2005القدس العربي 

 
 السابع في الئحتهشارون يدرج بيريس في المركز  .26

انفجرت أول أزمة في كديما أمس، بعد أن اتضح ان رئيسه شارون ينوي ادراج اسـم                :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
واعتبر بيريس هذا الترتيب اهانة له، فكما يبدو انه توقـع ان            . بيريس، في المركز السابع في الئحته االنتخابية      

  . يضعه شارون في المرتبة الثانية
  31/12/2005 الشرق األوسط
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  من اليهود الروس يرغبون بالعودة الى وطنهم االصلي%  19 .27

% 19 أظهر استطالع لصحيفة فيستي االسرائيلية باللغة الروسية أمس الجمعـة، ان   :الناصرة،  برهوم جرايسي 
دة من المهاجرين الى اسرائيل من دول االتحاد السوفييتي في السنوات الخمس عشرة األخيرة يرغبون في العو               

من المهاجرين يفضلون نظاما    % 42وحسب االستطالع فإن     .رفضوا الفكرة % 79الى وطنهم األصلي، مقابل     
. يفضلون نظاما رأسـماليا   % 38ونظام اشتراكي ديمقراطي،    % 35نظام اشتراكي، و  % 7ذا طابع اشتراكي،    

مـن  % 31 جيدة، وقـال     اعلنوا انها % 38من المهاجرين ان اوضاعهم االقتصادية سيئة، مقابل        % 62واعلن  
وأظهـر ان غالبيـة      .اعربوا عن ارتيـاحهم   % 68المهاجرين انهم ليسوا سعداء في العيش في اسرائيل مقابل          

منهم انهم يرفضون أي انسحاب في      % 76المهاجرين الروس لديهم توجهات يمينية ويمينية متطرفة، فقد اعلن          
% 6للوسـط، و  % 28م انهم من انصار اليمين، مقابل       من المستطلعين انفسه  % 33المناطق الفلسطينية واعتبر    

  .يسار
  31/12/2005الغد األردنية 

  
  االحتالل والفلتان االمني عقبة اساسية : فياض .28

يشكالن عقبة اساسـية امـام   " الفلتان األمني"قال سالم فياض، وزير المالية المستقيل امس، ان االحتالل وحالة         
مشدداً في هذا االطار على الحاجة      ،  موية حقيقية في االراضي الفلسطينية    التطور االقتصادي واحداث انطالقة تن    

  . الف وظيفة سنويا40ًلتوفير 
  31/12/2005األيام الفلسطينية 

  
 للقدس األولوية في المشاريع االستثمارية: سنقرط .29

ة واالستثمارية قال سنقرط وزير االقتصاد ان للقدس األولوية في المشاريع االقتصادي: القدس، محمد أبو خضير
وكان سنقرط افتتح مساء أمس مؤتمر . مؤكداً ان النهوض بالوضع االقتصادي في القدس يدعم حقنا السياسي

. فلسطين للتنمية واالستثمار في القدس بمشاركة صيدم وزير االتصاالت والبندك وزير السياحة ورجال أعمال
ل ان اللجنة الرباعية ستدعم المؤتمر واشاد بدور اللجنة وشدد سنقرط على أهمية الدعم الدولي لهذا المؤتمر وقا

و . الرباعية في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني من حيث اإلغالقات والحواجز والمعابر وتسهيل التجارة
أعلن سنقرط عن ثالث مبادرات هامة سيحتضنها مؤتمر فلسطين األول للتنمية واالستثمار، وهي إنشاء 

والمبادرة الثانية هي . 2006 مليون دوالر للعام 250ستثمار ضد المخاطر السياسية بقيمة صندوق ضمان اال
رهن األراضي الحكومية والوقفية بأسعار خاصة للتأجير أو للتمليك أو عن طريق المزاد العلني للمشاريع 

الثالثة هي طرح والمبادرة . االستراتيجية مثل اإلسكان والسياحة والزراعة والمناطق الصناعية وغيرها
الخدمات للخصخصة مثل تجارة االسمنت والنفط وإدارة الميناء والمطار والمعابر، تلبية لتوجهات القيادة 

 .والحكومة
  31/12/2005القدس الفلسطينية 

  
  امريكا تحذر اسرائيل من مغبة التصعيد شمال غزة .30

كل عقب االنتخابـات المقبلـة      لتي ستتش اعلنت اللجنة الرباعية امس ان الحكومة الفلسطينية ا       :  جوزيف حرب 
ومـن  . يجب ان تعلن عن التزامها باالعتراف بحق اسرائيل بالوجود وعن نيتها في التخلي عن العمل المسلح               
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ان الواليات المتحدة وجهت تحذيرا الى اسرائيل امـس مـن انهـا             ) ذى اوستراليان (جهة اخرى قالت صحيفة     
واضـافت  . المدفعي ضد مناطق شـمال قطـاع غـزة        سوف تشهد تصعيدا خطيرا ضدها اذا واصلت قصفها         

الصحيفة ان هذه المنطقة العازلة قد تحققت بالفعل نتيجة العمال القصف التـي نفـذتها الـدبابات والمدفعيـة                   
  .االسرائيلية ضد شمال القطاع

 31/12/2005عكاظ 
  
  مساعدا رايس يصالن الى االراضي الفلسطينية خالل ايام .31

 العامة امس أن مساعدي كونداليزا رايس أبرامز وولش سيـصالن إلـى المنطقـة               ذكرت االذاعة االسرائيلية  
وقالت االذاعة إنه من المتوقع أن يبحث المبعوثان         .االسبوع المقبل في إطار مواصلتهما بحث آخر المستجدات       

لي القدس في   االميركيان آخر المستجدات المتعلقة باالنتخابات التشريعية الفلسطينية خصوصا مسألة مشاركة أها          
  .وأضافت االذاعة أنهما سيبحثان أيضا سبل تنفيذ االتفاق حول المعابر .االنتخابات ومشاركة حركة حماس فيها

  31/12/2005الرأي األردنية 
 
 حماس تعد العدة للسيطرة علي القطاع والضفة .32

 اليكس فيشمان
لن يكون هناك مفر من .  القطاععندما تحصل حماس علي الكبسوالت ستعود دبابات الجيش االسرائيلي الي

ما .  كم، تمر اآلن في مرحلة تجريبية متقدمة13صواريخ القسام من الطراز الجديد التي يصل مداها الي . ذلك
يمنع هذه الصواريخ من التحليق باتجاه عسقالن وأسدود هو سلسلة من المشاكل التقنية بما فيها مالءمة صمام 

القطع الناقصة ستُجلب من الخارج في حقائب . شاكل من دون صعوبةولكن حماس ستتغلب علي الم. خاص
ومن . سفر عبر رفح أو أنهم سيقومون بالقائها من فوق الجدار في معبر فيالدلفيا أو عبر نفق ما زال فعاال

 اللحظة التي ستصبح فيها هذه الصواريخ جاهزة لالستخدام، لن تكون هناك قيمة كبيرة للمنطقة األمنية الخاصة
التي يحاول الجيش االسرائيلي فرضها في هذه االيام في اطار عمليته السماء الزرقاء في شمالي القطاع، ذلك 

في ظل  .ألن حماس ستستطيع اطالق هذه الصواريخ من المنطقة المأهولة بالسكان خلف المنطقة العازلة جنوبا
  . هذا الوضع لن يتبقي أمام اسرائيل خيار سوي التصفيات

في المقابل، لن يكون هناك . ه عالقة بسلسلة انتاج واطالق صواريخ القسام سيتحول الي هدف للتصفيةكل من ل
لهذا السبب سيحتاج الجيش الي تنفيذ عمليات اقتحام برية . مفر من التصادم مع الفصائل االرهابية داخل المدن

ن يكون من الممكن االكتفاء بالقاء ل. لفترات زمنية قصيرة حتي يدفع مطلقي الصواريخ الي الفرار للوراء
 .القذائف علي االراضي الزراعية أو علي الطرق السريعة غير القائمة كما تم في االسابيع األخيرة

في يوم الثالثاء األخير حاول تنظيم احمد جبريل تخفيف الضغط عن سكان القطاع الموجودين تحت خطر اقامة 
كاتيوشا نزلت علي كريات شمونة وبلدة شلومي هدفت الي جر ثالثة صواريخ . المنطقة األمنية الخاصة

بعض أجنحة فتح كانت فرحة عندما رأت اسرائيل وهي تفقد أعصابها وتدخل في . اسرائيل لتصعيد في الشمال
ولكن اسرائيل ال تنجر . مواجهة في الشمال وفي القطاع وتقوم بتفجير انتخابات البرلمان الفلسطيني

مقابل، تعاني عملية السماء الزرقاء التي انطلقت أمس االول في طريقها من اجل إبعاد في ال. لالستفزازات
 .صواريخ القسام من خالل انشاء منطقة عازلة، من سلسلة من األخطاء

من الناحية االخري، علي اسرائيل أن ترد علي اطالق صواريخ القسام علي اراضيها، ذلك ألن فك االرتباط 
من الناحية االخري، . لك الحالة كفشل، ونحن في مرحلة موسم االنتخابات كما نعلمعن القطاع سيبدو في ت

اذا انسحبنا فلماذا نعود؟ وهذا ايضا ليس جيدا عشية : صورة الدبابات المندفعة نحو القطاع ستثير السؤال
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لبرلمانية الفلسطينية أما ثالثا، فمن المحظور توجيه ضربة قوية جدا حتي ال يتم تفجير االنتخابات ا. االنتخابات
  . المزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير

االمريكيون ال يعتمدون علينا أو علي الفلسطينيين في هذه القضية تماما، ولذلك سيصل الي هنا يوم االربعاء 
كد من عدم نشوء ديفيد وولش، المسؤول في وزارة الخارجية االمريكية عن شؤون الشرق االوسط، حتي يتأ

اسرائيل تدرك ايضا أن النشاط العسكري الذي يثقل جدا علي السكان الفلسطينيين . ظروف تؤجل االنتخابات
علي المدي الزمني ويهين شرطة السلطة التي ستُطرد من المنطقة األمنية، لن يؤدي إال الي إكساب حماس 

 .المزيد من االصوات
للتحرك من خالل احترام مسؤولية السلطة الفلسطينية عما يحدث في اراضيها وبالفعل، دعي الجيش االسرائيلي 

والتنسيق األمني المتواصل معها وتقليص نقاط االحتكاك، وما الي ذلك من توجيهات ال تتساوق تماما مع 
 .النشاط األمني المكثف

رئيس الوزراء وفي ديوان وزارة في ديوان . كقاعدة، تبدو االنتخابات البرلمانية الفلسطينية كمفترق طرق حاسم
الخارجية وفي جهاز الدفاع يتابعون هذه العملية التاريخية باهتمام كبير والتي من شأنها أن تؤثر علي مستقبلنا 

التنبؤات تتحدث عن وجود برلماني . وعلي مستقبل المنطقة كلها وربما أكثر من االنتخابات في اسرائيل
 .زها حركة حماس، وفي اسرائيل ال يعرفون بالضبط كيف يلتهمون ذلكملموس للكتلة االسالمية وفي مرك

في االسابيع األخيرة كسروا عندنا الرؤوس للوصول الي جواب حول وجوب تدخل اسرائيل في تأجيل 
الجدل . االنتخابات من أجل تمكين أبو مازن من جمع حطام فتح، ومحاولة كسب الشارع في مواجهة حماس

ومع .  ذلك ألنه من الواضح أن االنتخابات ستجري في موعدها حسب اإلمالء االمريكي،لةاليوم لم يعد ذا ص
في شعبة االستخبارات العسكرية مثال، محتارون في تقدير قوة حماس في . ذلك تتواصل الحيرة في البالد

تشارك خبراء االستخبارات ايضا ال ينجحون في الحصول علي جواب إن كانت حماس س. الشارع الفلسطيني
اذا كانت حماس ستنضم للحكومة : وهناك اسئلة اخري ليس لها جواب بعد. في الحكم بعد االنتخابات أم ال

الفلسطينية فهل سنواصل التحدث مع السلطة؟ وكيف سنعمل في مواجهة وزراء حماس؟ وهل سيتحدثون معنا 
العسكرية فهل سنعترف نحن بها؟ أصال؟ وهل ستتوقف العملية السياسية؟ واذا لم تتنازل حماس عن ذراعها 

واذا عملنا مع حماس فكيف سنطلب من االوروبيين في المنطقة مقاطعتها؟ الكثير من االسئلة والقليل من 
 .األجوبة

الجيش شكل لجنة سرية للبحث في كيفية العمل مع رؤساء البلديات التابعين لحماس الذين انتُخبوا في هذه 
 .ع حماس ويشعرون أنهم من دونهايسيرون م: بكلمات اخري. السنة

رجال االستخبارات يواصلون نقاشهم حول هذه المسائل، وينظرون نحو ديوان رئيس الوزراء، فربما جاء 
من المعتقد أن . ربما يشيرون لهم من هناك عما يتوجب فعله ما بعد االنتخابات الفلسطينية. الخالص من هناك

ائيل سيطرح موقفا حازما ضد فكرة إشراك وزراء من حماس في رئيس الوزراء وعشية االنتخابات في اسر
ال خريطة : لهذا القرار مغزي بعيد المدي. ال للتفاوض معهم علي طراز ال شريك من حقبة عرفات: السلطة

مثل هذا النهج يمكن أن يسرع المجريات مثل فك . طريق وال مفاوضات، وعودة الي الخطوات أحادية الجانب
هذه القطيعة عن السلطة الفلسطينية . ي الجانب في الضفة وترسيم الحدود من دون مفاوضاتاالرتباط أحاد

من الممكن ايجاد مؤشر علي ذلك من التعليمات التي أصدرها وزير الدفاع . تزيد احتماالت االنفجار األمني
.  بعد انتخابات السلطةللجيش للدخول في حالة تأهب استعدادا للجولة القادمة من الصدام المسلح بصورة واسعة

مثل هذه المواجهة قد تُستأنف ليس فقط علي خلفية القطيعة مع السلطة، وانما ايضا علي خلفية الشعور بجمود 
وضع المراوحة السياسية قد يوفر ذريعة لحماس والفصائل االرهابية االخري لتكثيف أنشطتها . المفاوضات
 .العسكرية
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ليس هناك . بالتعتيم علي نواياهم بصدد الدخول الي الحكومة واالئتالففي الوقت الحالي يقوم قادة حماس 
حماس . من المعروف فقط أن شيئا جديدا سيحدث في السلطة، وانفجارا يهز أركان الساحة كلها. شيء معروف

التي ينظر اليها كتنظيم ذي أجندة سياسية ـ اجتماعية واضحة وذات شعبية، وعلي وجه الخصوص كطرف 
جدول : ومهما حدث. ائيل من القطاع، قد تستكمل عملية السيطرة التاريخية علي السلطة الفلسطينيةطرد اسر

. االعمال الوطني الفلسطيني لن يتحدد علي يد فتح وحدها منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير القادم
 هشام عبد الرازق، وزير شؤون .بعض قادتها يتحدثون عن انهيار المشروع الوطني. وفتح في حالة هستيريا

األسري في السلطة سابقا، الذي ينتمي للجيل األوسط، تحدث في هذا االسبوع في مؤتمر في معهد فان لير عن 
مقربون من أبو مازن، سواء في اسرائيل أو في . حمام دم بين حماس وفتح في مرحلة ما بعد االنتخابات

 .السلطة، يقولون أنه حائر تماما
عرفات . ف.ت. عاما، اقترح عرفات علي أتباع حماس في محادثات سرية شراكة في م15 من قبل أكثر

عرفات قام في حينه بالقائهم عن الدرج، اليوم فتح .  في المئة40 في المئة وحماس طالبت بـ 5عرض عليهم 
 . في المئة بكلتا يديها40ستقبل بـ 

كما أنه بذل قصاري جهده حتي يؤجل . مسرورا، كان عرفات 1996عندما لم تشارك حماس في انتخابات 
االنتخابات التي جرت في هذه السنة . عندما رحل خرج المارد من القمقم. االنتخابات البلدية وعرف لماذا

نابلس، جنين، قلقيلية، البيرة، بيت حانون، دير :  سلطة محلية ومن بينها أكبر المدن65أظهرت فوز حماس بـ 
 . في المئة من الناخبين الفلسطينيين صوتوا لحماس55. البلح، رفح وغيرها

فتح تدعي أن االنتخابات البرلمانية ستكون مختلفة، ولكن مركز دراسات في الضفة قام بالتحقق من أنماط 
التصويت في المدن التي فازت فيها حماس، استنتج بأن من صوتوا لحماس في االنتخابات البلدية سيؤيدونها 

هناك .  في المئة من البرلمان40 - 25راض السائد اليوم هو أن حماس قد تحصل علي االفت. في البرلمان
اغلبية السكان في الضفة علمانيون ـ تقليديون، وذوي . تقدير ايضا بأن حماس ستحصل علي أكثر من ذلك

ن يعتقدون أن ايديولوجيا بعيدة عن حماس، ولكن الفساد في السلطة الفلسطينية عميق لدرجة أن السكان العلمانيي
 .اعطاء صوتهم لفتح هو مضيعة

. شعور حماس بأنها ستنتصر في االنتخابات بصورة ساحقة يتسبب في كبح جماح نشاطاتهم في المناطق اآلن
حتي ما قبل أشهر قليلة تحدثوا هناك عن . حماس ستحافظ علي الهدوء حتي يوم االنتخابات بصورة رصينة

ري الي العالم السياسي، لكنهم لم يذكروا الشراكة في الحكومة حتي ال يصلوا االنتقال من العمل العسكري التآم
اليوم بدأوا يتحدثون هناك عن . الي وضع يجري فيه وزراء حماس في الحكومة االتصاالت مع اسرائيل

وم االصوات الي. امكانية المشاركة في الحكومة كمراقبين، ووزراء بال حقائب، ولكن الشهية تزداد مع األكل
واذا كان . تتحدث عن حقائب اجتماعية ال عالقة لها باسرائيل، مثل الرفاهة والتربية والتعليم وما الي ذلك

. االنتصار ساحقا فلماذا ال يطلبون ايضا مناصب مركزية مثل رئاسة البرلمان أو وزارات تنفيذية هامة
ليس في ذلك . تجلس في مقاعد المعارضةالحركات السياسية ال تتوجه الي االنتخابات كما نعلم حتي تنتصر و

 .خصوصا عندما تكون التوقعات وردية الي هذا الحد. منطق
حتي اذا وصل أبو مازن الي وضع ال يدخل فيه في ائتالف مع حماس، فسيحصل علي حماس كبيرة في 

ا من بدء: هو سيضطر ألخذ حماس في الحسبان في كل مجال وكل مكان. المعارضة بصورة تؤدي الي شلّه
علي المدي . تعيين المناصب ومرورا بالسلوك الجاري في السلطة وانتهاء بالتسويات السياسية مع اسرائيل

 .القصير علي األقل ستكون السلطة أكثر تطرفا وأقل براغماتية
وقد ادعي . أبو مازن نجح في اقناع االدارة االمريكية بأن مشاركة حماس في االنتخابات ستؤدي الي اعتدالها

في اسرائيل ايضا يوجد . أن حماس ستكون تنظيما أكثر براغماتية تحت رعايته وكجزء من المؤسسة السلطوية
تيار يدعي بأن دخول حماس الي السياسة القطرية سيخفف من مواقفها، ولذلك يتوجب أن نتعلم كيف نتعايش 
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ة التي تشرف عليها حماس معها، بداية عبر الحوار غير المباشر مع المسؤولين في الوزارات الحكومي
 .وبموازاة استمرار العملية السياسية والحوار مع السلطة

التقدير بأن حماس ستخفف مواقفها منطقي علي أساس التجربة العالمية التي مرت بها الحركات السرية التي 
. لي العكسبل ع. ولكن ال يبدو حاليا أن حماس تنوي التنازل عن ذراعها العسكرية. انتقلت الي السياسة

الصورة االستخبارية تشير اليوم الي بناء حثيث للبني العسكرية التحتية في الضفة وتسلح سريع في القطاع، 
ومواصلة بناء المليشيات الحماسية المسماة المرابطون ، واستمرار التسلح بما في ذلك الصواريخ المضادة 

ملك معلومات حول عمليات مجمدة لحماس بانتظار الشاباك ي. للطائرات والدبابات والكاتيوشا وما الي ذلك
 .صدور األوامر

بعد انسحاب الجيش االسرائيلي من محور فيالدلفيا غمر القطاع تيار هائل من الوسائل القتالية التي وصلت 
أجهزة االستخبارات تتابع ايضا ترسانة سالح اخري . اليوم نحن نواجه موجة ثانية. باألساس لـ المرابطين

ظاهرة اخري تقلق الشاباك وهي تلك التيارات في . لي سيناء ومخصصة ألتباع حماس في القطاعوصلت ا
حماس غير المستعدة لقبول طريقة رؤساء التنظيم البراغماتية في المشاركة في االنتخابات البرلمانية بأي شكل 

هذه . متطرفة تستبعده وتمقتهالبرلمان الفلسطيني هو جزء من اتفاقات اوسلو، وهذه التيارات ال. من االشكال
التفرعات المتطرفة التي تترعرع داخل جذع حماس تميل برأسها نحو الجهاد العالمي وتنظيم القاعدة وتبث 

ليست هذه ظاهرة جارفة بعد، ولكن البراعم ايضا . بذور البنية التحتية للجهاد العالمي داخل المجتمع الفلسطيني
 .تثير القلق

 30/12/2005ـ ) يديعوت احرونوت(
  31/12/2005القدس العربي 

 
  ماذا لو فازت حماس في االنتخابات؟ .33

  ناجي صادق شراب. د
في كل لقاء وحلقة نقاش فكرية تجمعني بعدد من المثقفين والمفكرين وبعض رجاالت السياسية ألمس حالة مـن    

 فـي المجلـس التـشريعي       الفزع والقلق والتخوف العميق من احتمال فوز حماس بأغلبية المقاعد البرلمانيـة           
ولم يقتصر هذا الخوف والقلق على بعض األوساط الفكرية والسياسية الفلسطينية، بل امتـد              .. الفلسطيني القادم 

الى الخارج في شكل التهديد األمريكي وحتى األوروبي بوقف الدعم االقتصادي للسلطة الفلـسطينية، وتهديـد                
تحت ذريعة مواقف حماس السياسية      م االعتراف بسلطة فيها حماس    اسرائيل من ناحيتها بعرقلة االنتخابات وعد     

  ..الداعمية للعنف وتدمير اسرائيل
وحتى أوضح موقفي منذ البداية     . نقاشات عميقة وساخنة وآراء متناقضة حول هذا الدور واحتماالت فوز حماس          
يفرضها على انتمائي االكـاديمي     أود أن أشير الى أنني انطلق في مقالتي هذه من قناعة ذاتية بحثية يقتضيها و              

كأستاذ للعلوم السياسية، وليس على اعتبار االنتماء التنظيمي، فأنا اعبر عن موقف علمي تحليلي بعيـدا عـن                  
ابتداء ال أجد أي مبرر لهذا القلق والفزع والتخوف من فوز حمـاس او              . االنتماءات الحزبية والتنظيمية الضيقة   

الفوز المتوقع والذي يسبقه ما حققته في عدد من البلديات الكبـرى هـو حاصـل                تحقيقها نتيجة ايجابية، وهذا     
عوامل واسباب كثيرة، فمن ناحية ولعل هذا اهم احد االسباب النقمة والغضب الشعبي العارم ضد أداء الـسلطة     

ت المجتمـع،   في السنوات العشرة االخيرة، وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة، وتزايد الفجوات االجتماعية بين طبقا            
ومظاهر الترف التي بدت بشكل جارف على فئة قليلة ممن ينتمون الى السلطة، ومن ناحية ثانية انغماس فـتح                   
وباعتبارها التنظيم األكبر واألكثر شعبية واألكثر تضحية في دهاليز السلطة ممـا أفقـدها الـروح التنظيميـة                  

ه وهن سياسي ممـا عمـق مـن أزمتهـا البنيويـة            والثورية واصابها بحالة من الشلل السياسي تسيب في حال        
وتواصلها مع قاعدتها الجماهيرية، ومن ناحية ثالثة الدور االجتماعي الذي لعبته حمـاس، فـضعف الـسلطة                 
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وتراجع أدائها وعجزها عن تلبية االحتياجات المتزايدة للمواطنين وبسبب ما تعرضـت لـه مـن محـاوالت                  
 وهياكلها، كل هذا أوجد فراغا سياسيا بين السلطة والمواطن، نجحت           مقصودة من جانب اسرائيل بضرب بنيتها     

حماس الى حد كبير في ملئه وسده بتوسيع شبكة خدماتها االجتماعية، وكل هذا زاد من عـدد المنتمـين لهـا                     
والمرددين لشعاراتها وخطاباتها دون نقاش او مراجعة، اضف الى ذلك فشل التيارات السياسية االخـرى فـي                 

  .البدائل المقنعة للقضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يعاني منها المجتمع الفلسطينيتقديم 
والى جانب هذه االسباب، شكل الضغط الخارجي والمطالب باقصاء حماس عـن االنغمـاس فـي الـسياسة                  

بي ال يأخذ بالمواقف التـي      واالنتخابات من تأييد المواطنين لها، وهذه باتت قاعدة سياسية ثابتة، فالمواطن العر           
وفوق كل هذا القناعة التي وصـل       . تتخذها الواليات المتحدة واسرائيل، ويقف منها موقف المعارض والمشكك        

اليها المواطن الفلسطيني لماذا ال نعطي الفرصة لمن لم يزاول السلطة ويمسك بشعارات االصـالح والتغييـر                 
هر االنغماس في السلطة ومن ثم اختبار الممارسـة الـسياسية           وهو الذي حمى نفسه من مظا     . وممارسة الفساد 

فمن السهل على المرء    . التي تفرض واقعا ومتغيرات ومتطلبات تتباين مع اسلوب الشعارات المطلقة والخالصة          
  .ان يظل مناهضا للسلطة وناقدا لها وهو بعيد عنها
تخابات القادمة، يظل السؤال المطروح وبقوة      في االن " حماس"وبعيدا عن االسباب والمبررات التي تساق لنجاح        

ان تصل الى السلطة عبر صناديق االنتخابات وعبر االسـلوب الـديمقراطي المتعـارف              " حماس"هل من حق    
فمن حق أي تنظيم ان يصل الى السلطة عبر صـندوق االقتـراع،             .. عليه؟ واالجابة ببساطة، ديمقراطيا، نعم    

لناخبين ان يختبروا برنامجها وسياساتها وشعاراتها وبعدها يمكـن ان          ومن حق ا  . وحماس من حقها ذلك ايضا    
يحكموا على مصداقية هذه الخطاب، وابتداء ينبغي االقرار بعدد من األمور الهامه اولها ادراك حمـاس انهـا                  
وصلت الى السلطة عبر صندوق االقتراع وليس عبر أية وسيلة اخرى، ومن شأن ذلك ان يفرض عليها تبعات                  

ية قد تعكس في تعاملها ومواقفها من العديد من القضايا الرئيسة وفي كيفية تعاملها مـع البعـد االقليمـي                    سياس
والدولي للقضية الفلسطينية، وفي ظني ان هذا قد يؤدي الى حالة من التكيف السياسي الذي قـد يـنعكس فـي                     

ـ        اخـرى التعامـل مـع الـسلطة        ومن ناحية   . حماس مرونة وواقعية وبرجماتيه اكثر في الخطاب السياسي ل
وممارستها شيء والتنظير لها شيء آخر، فالواقع السياسي تحكمه متغيرات وموازين قوى داخليـة وخارجيـة                
تفرض على من يمارسها ان يعيد ويراجع خطابه ويسعى الى ترشيد آلياته وأدواته، وإال سيجد نفسه في واقـع                   

  .حة الوطنية للشعب الفلسطيني التي اوصلته الى سدة الحكمسياسي معزول داخليا وخارجيا مما قد يهدد المصل
فـإن نجـح    .. هذه الممارسة للسلطة السياسية هي التي ستضع برنامج حماس تحت االختبار، الحكم ومواصلته            

وان فشل فسيكون ذلك فشال لحظابه وبرنامجه السياسي، كمـا فـشلت        .. فسيكون له الحق في الحكم ومواصلته     
ن التبارات القومية واالشتراكية وهكذا سيحدث الخالص االيـديولوجي، وتتبـدد كثيـر مـن               قبل ذلك العديد م   

ومن شأن هذه الممارسة ايضا ان يقترب       . القناعات التي تكونت لدى المواطن عبر الشعارات الكبيرة والخالصة        
ي مفردات خطابهم   خطابها أكثر وأكثر من علمنة السياسة، وكلما اصبحت مفردات السياسة هي االكثر تحكما ف             

ـ   .. السياسي حماس لن تكون بمفردها التحكم في السلطة الـسياسية، فهنـاك العديـد مـن                ومن ناحية ثالثة ف
التنظيمات والقوى السياسية التي قد تشكل تحالفا قويا فيما بينها، ويفرض بدوره ضغوطاته واطروحاته علـى                

اكثر واقعية وبرجماتية في التعامـل مـع القـضايا          ممارسة حماس للسلطة، وهذا من شأنه ان يدفع في اتجاه           
  .الحياتية

وبممارستها للسلطة ايضا ستدرك ان حدود هذه الممارسة ال تقف عند حدود السلطة داخليا، بل لها امتـدادات                  
فنحن نعيش في جزيرة معزولة نائية، ووخـصوصا        .. خارجية تفرض عليها اعباءا وضغوطات ال مهرب منها       

وفي الوقت ذاته ال يمكن انكـار دور        . فلسطينية التي تتحكم فيها االبعاد الدولية بشكل كبير       في وضع القضية ال   
المتغير االسرائيلي في السياسة الفلسطينية، فبيئة السلطة السياسية الفلسطينية اكثر تعقيدا وتـشابكا ومتغيراتهـا               

وفـي  . فسه على كل من يمارس السلطةالداخلية والخارجية متداخلة بشكل كبير، وهذا الواقع البد وأن يفرض ن      
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سياق تداول السلطة السياسية وتناوبها بطريقة ديمقراطية فهذا معناه امكانية انتقال السطلة من قوة الى اخـرى،                 
وبالتالي هذا من شأنه ان يرسخ لمفاهيم سياسية لم تكن قائمة، وقد يرسي لقواعد ومبـادئ فـي ادارة وحـسم                     

مثيلية شرعية لم تكن قائمة، وهذا سـيقود الـى حـل كافـة المـشاكل األمنيـة                  الخالفات بطريقة مؤسساتية ت   
واالقتصادية واالجتماعية والتأكيد على مشروعية السلطة السياسية، النها ستكون جزءا منها ومن مصلحتها أن              

  .تحافظ عليها وعلى استمراريتها
 تتجاوز الخطابـات والـشعارات اللفظيـة    وأخيرا فان السياسة منظومة شاملة، التعامل معها يحتاج الى قدرات    

ـ     وبهذا الممارسة الديمقراطيـة    . حماس وغيرها دورا مركزيا في قلب العملية السياسية        وسيقود الى ان يكون ل
السياسية سيكون الفائز األول واألخير هو النظام الديمقراطي الفلسطيني، واذا ما نجحنا سنكون قد أوجدنا نظاما                

 الوصول الى أهدافه الوطنية بطرق وأساليب نضالية سياسية مـشروعة ومدعومـة مـن      ديمقراطيا قادرا على  
  .الداخل والخارج

  30/12/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  !ال عزاء للمتفائلين .34
     عبد الوهاب المسيري. د

والكتاب الصهاينة، ومعهم اإلسرائيلي، راح بعض المعلقين '' العمل''لزعامة حزب '' عمير بيريتس''بعد انتخاب 
بعض الكتاب العرب أيضاً، يعلقون عليه اآلمال، ويبشرون بعهد جديد للحزب وللدولة الصهيونية على حد 

فهناك من رأى أن بيريتس، إذا ما قُدر له أن يفوز حزبه في االنتخابات المقبلة ويقوده إلى سدة الحكم، · سواء
طينيين وفي المضي خطوات أوسع في هذا الطريق من تلك التي أقدم سيكون األقدر على تحقيق تسوية مع الفلس

 ).2005 نوفمبر 11عكيفا إلدار، صحيفة هآرتس، (عليها شارون 
على القضايا االجتماعية إلى الحد من األعباء األمنية وتبني نهج '' بيريتس''وهناك من توقع أن يؤدي تركيز 

 29أوري أفنيري، موقع جوش شالوم، (والصراع المستمر سلمي يضع حداً لمشاكل االحتالل واالستيطان 
كان العنصر الحاسم في تفكيك حزب '' بيريتس''وهناك في النهاية من رأى أن صعود · )2005أكتوبر 

وفي دفع شارون وآخرين إلى االنشقاق عنه، مما يضفي مالمح جديدة على الخريطة السياسية في '' الليكود''
  ·)2005 نوفمبر 20ن، صحيفة هآرتس، ألوف ب(الكيان الصهيوني 

نفسه لم يمهل هؤالء المتفائلين طويالً، فسرعان ما أفصح عن رفضه إلقرار حق العودة '' بيريتس''إال إن 
للفلسطينيين أو المساومة على القدس الموحدة، كما كرر االتهامات التقليدية للفلسطينيين بعدم التجاوب مع 

ية وباالستمرار في األعمال اإلرهابية، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إعالن حرب السالم اإلسرائيل'' مبادرات''
في شن حرب ال هوادة فيها على العرب ما '' حقاً''بأن له '' العمل''تحت ستار السالم، حيث يعكس إيمان حزب 

بعض اآلخر ، بينما اعتبره ال)2005 ديسمبر 13عاموس جلبوع، صحيفة معاريف، ! (دام يرفع شعارات سلمية
 20تالي ليبكين شاحك، صحيفة معاريف، (رسالة هجومية أقرب ما تكون إلى الخطاب الذي يتبناه شارون 

  ).2005ديسمبر 
فبعد أن أفاق من نشوة النصر غير المتوقع · هذه ال تمثل مفاجأة على اإلطالق'' بيريتس''والواقع أن مواقف 

ريق الشعارات االنتخابية التي ال تُقصد لذاتها بقدر ما تهدف إلى ، وبعد أن ذهب ب''العمل''الذي حققه في حزب 
، وهي قضية أساسية تواجه الكيان ''شرعية الوجود''نفسه أمام قضية '' بيريتس''كسب مزيد من األصوات، وجد 

ن هذا الصهيوني منذ نشأته الشاذة، وال يملك هو، كما لم يملك الزعماء الصهاينة من قبله، أي حل ناجع لها، أل
  ·يعني ببساطة تغيير الطابع العنصري االستعماري لهذا الكيان

ويمكن القول إن الشرعية هي حالة الصالحية والقبول التي يحظى بها أفراد النخبة الحاكمة والمنظمات 
من مصادر '' شرعيتها''وقد اكتسبت الدولة الصهيونية · والحركات والنظم السياسية التي تخول لهؤالء السلطة
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أولها االستعمار الغربي، باعتباره القوة التي أسست الدولة الصهيونية ورعتها ومنحتها االعتراف : ثالثة أساسية
والعنصر الثاني هو أعضاء · الدولي لكي تقوم بوظيفة الدفاع عن المصالح االستعمارية الغربية في المنطقة

المستوطن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله، على الجماعات اليهودية في العالم، باعتبارهم القوة التي تدعم 
· أن تقوم الدولة بحماية هويتهم وتنميتها، بشرط أال تتدخل في شؤونهم أو تثير الشكوك حول والئهم ألوطانهم

أما العنصر الثالث فهو المستوطنون الصهاينة الذين يشكلون مواطني هذه الدولة، وهم يطلبون من دولتهم أن 
  · والخدمات المختلفة كما هو الحال مع كل الدولتوفر لهم األمن

الصهيونية تجاه الجماعات اليهودية في الخارج وتجاه المستوطنين في الداخل، بسبب '' الشرعية''وقد اهتزت 
األزمات التي ظلت دون حل، بل وتفاقمت، بعد إنشاء الدولة الصهيونية، مثل أزمة الهوية اليهودية وفشل 

في تطبيع الشخصية اليهودية، واألزمة السكانية التي تتزايد مع نضوب موارد '' يهودية''أنها الدولة التي تدعي 
الهجرة اليهودية وتصاعد معدالت اإلنجاب في أوساط الفلسطينيين، واالستيطان بما يعنيه من أعباء اقتصادية 

إخماد مقاومة الشعب الفلسطيني وأمنية وسياسية، والصراع المستمر مع الدول العربية المجاورة، واإلخفاق في 
ومن ثم اإلخفاق في توفير األمن للمستوطنين، فضالً عن استمرار الممارسات الوحشية والعنصرية التي ال 

  ·تملك الدولة الصهيونية بديالً عنها للقيام بوظيفتها
دولتها يتمثل في قضية التي تدعيها الحركة الصهيونية و'' الشرعية''بيد أن التحدي األساسي الذي تواجهه هذه 

، وهي مشكلة جوهرية ''عقدة الشرعية''، أو ما أسماه الكاتب اإلسرائيلي عاموس إيلون ''شرعية الوجود''
وقد حاولت الحركة · واجهتها جميع الجيوب االستيطانية التي فشلت في القضاء على السكان األصليين

 على مستوى القول، ومن خالل ممارسة أقصى الصهيونية تغييب هذه المشكلة من خالل الخطاب المراوغ
وعززته '' أرض بال شعب لشعب بال أرض''فقد طرحت الشعار المضلل · درجات العنف على مستوى الفعل

 ·بترسانة هائلة من األسلحة مما حول الدولة إلى قلعة عسكرية في حالة حرب دائمة
غيبه الشعار المضلل، رافضاً لعملية التغييب أو وبالرغم من هذا كله، فقد ظل العربي الفلسطيني، الذي لم ي

  ·الوجود الصهيوني'' شرعية''الطمس، وظلت حركته تؤكد وجوده وحقوقه وتتحدى 
فوجود الشعب الفلسطيني على أرضه واستمرار تمسكه بحقوقه التاريخية ونضاله من أجل استعادتها هو في حد 

'' أرض بال شعب لشعب بال أرض''، وأن شعار ''فلسطين''حقيقة هو في ال'' إسرائيل''ذاته تأكيد ألن ما يسمى 
أرضاً يطرد شعبها منها استناداً إلى القوة االستعمارية الغاشمة لتحل محله فلول من ''يعني في نهاية المطاف 

، وهو وضع ال يمكن أن يكتب له االستمرار أو ''المستوطنين الغرباء الذين جلبوا من مختلف بقاع األرض
 ·الستقرار مهما طال أمدها

وال يقتصر هذا الوجود الفلسطيني على مجرد التواجد في المكان فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف المستويات 
فالفلسطيني الذي يصطدم به الوعي الصهيوني في كل لحظة هو رجل يعيد غرس · السكانية والثقافية والنضالية

ها جذوره في المكان والزمان، وهو طفل يواجه اآللة العسكرية أشجار الزيتون التي يقتلعها الغزاة ويمد مع
بالحجر ويظهر عجزها عن القضاء على الحقائق البسيطة، وامرأة تلد المقاتلين وال تعبأ بالموت بل تودع 

  ·شهداءها بالزغاريد، مما يزيد من مأزق المستوطنين ويضعهم أمام حقيقتهم الصريحة كمستعمرين محتلين
تظل حاضرة على الدوام، حتى وإن حاولت الحركة الصهيونية ودولتها '' شرعية الوجود''ن أزمة والمالحظ أ

إلى التلويح '' بيريتس''ولعل إدراك هذا الحضور وخطورة أبعاده هو الذي يدفع · االلتفاف عليها أو إنكارها
ن أقل من شارون في البطش بقدرته على تبني سياسات أكثر شدة ضد الفلسطينيين، وإلى االدعاء بأنه لن يكو

 ·بالشعب الفلسطيني ومواجهة الهواجس األمنية للمستوطنين
فهو يعرف والشك من خبرة الكيان الصهيوني أن القضايا االقتصادية واالجتماعية، التي جعلها عنواناً لمعركته 

، ''شرعية الوجود''انعكاس لقضية االنتخابية، تأتي دائماً في مرتبة تالية للقضايا األمنية التي هي في نهاية األمر 
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أما أولئك · وأن تحسين الظروف المعيشية وإيجاد مزيد من فرص العمل لن يوفر حالً لهذه القضية الجوهرية
 ·الذين بالغوا في التفاؤل بمجيء بيريتس، فال عزاء لهم

  31/12/2005االتحاد االماراتية 
  

 فاجأتنا مشاركة حماس في االنتخابات : القدومي .35
  هل أعطيت موافقتك على ضم أعضاء من اللجنة المركزية لالئحة الموحدة؟:  رشيد خشانة-نس تو
لم أتدخل في هذه القوائم، وقلت ما دام األمر يختص بالمجلس التشريعي فعلى اإلخوة في الداخل أن يتشاوروا                  -

أعضاء فـتح، ومـن أجـل       في ما بينهم ليصلوا إلى قائمة موحدة، وذلك حرصاً منا على عدم خلق الفرقة بين                
تعزيز اللحمة الداخلية بين أبناء الحركة وعدم وضع العراقيل أمام االنتخابات التشريعية، علماً أنني لست مـع                 
إجراء انتخابات فلسطينية وأرضنا محتلة ألن مثل هذه االنتخابات ال يمكن أن تعبـر عـن تطلعـات الـشعب                    

  .الفلسطيني في هذه المرحلة
  نك أقرب إلى موقف الئحة الشباب منك إلى الئحة اللجنة المركزية؟يقال إنك تشعر بأ*
لو كانت هناك منافسة بين برامج عمل سياسية خالل االنتخابات لكانت الرؤية واضحة أمام الناخب لمعرفـة                 -

ـ   . لماذا ينتخب هذا وال ينتخب ذاك      حة لكنني لم أقرأ حتى اآلن برنامج عمل سياسياً ألي قائمة من القوائم المرش
أما عما قيل عن موقفي، فأؤكد أنه من حـق          . بما فيها قوائم فتح، لذا أدعو الجميع أن يعلنوا عن برامج عملهم           

وسبب طرح قائمتين باسم الحركة هـو الخـالف بـين           . كل عضو في فتح ترشيح نفسه لمثل هذه االنتخابات        
ن، وأراد الجيل الصاعد أن يفسح لـه        األعضاء، إذ رأى البعض في قائمة أعضاء اللجنة المركزية ظلما لآلخري          

المجال كي يكون على قائمة الحركة حتى يضمن فرص النجاح إذا ما تبنت الحركة ترشيحه، علما أننـي لـم                    
  .أتدخل في تسمية المرشحين في هذه القائمة أو تلك حتى أبتعد عن التحيز لهؤالء

   انتقاء المرشحين؟وهل من المنطقي أال يدلي أمين سر اللجنة المركزية برأيه في*
هذا أمر طبيعي ألن هذه ليست انتخابات عامة وإنما جزئية لمن يعيش داخـل األرض المحتلـة، واإلخـوة                   -

  . سنة15المسؤولون هم أدرى بكفاءة هذا المرشح أو ذاك ألنهم يعيشون معهم طيلة فترة زادت عن 
  هل أنت مع ترشيح أعضاء اللجنة المركزية؟*
يح أعضاء اللجنة المركزية العليا لهذه االنتخابات الجزئية إال إذا أرادوا أن يتخلوا عـن               أنا ال أشجع على ترش    -

  .مهماتهم في اللجنة
  ألم يكن االتفاق على قائمة موحدة تأجيال للخالف بين جناحي الحركة والذي سيعود للتفجر يوماً ما؟*
تسعى الى التوفيق بين منابرها الـسياسية       وفتح  . من خالل تجاربنا كنا دائما نصل إلى حل مقبول من الجميع          -

  .وكوادرها التنظيمية التي ترى أن من حقها أن تتسلم مسؤوليات رفيعة على صعيد القيادة الوطنية
  هل صحيح أنكم تتجهون الى تأجيل المؤتمر العام المقرر في آذار مارس المقبل؟*
اخل الحركة، فال يجوز مطلقا أن نـسمي        تقتضي الضرورة أن نحدد أوال وفي شكل دقيق انتماء كل عضو د           -

والحظت أن غياب التنظيم خالل فتـرة       . أنصار فتح أعضاء عاملين في الحركة في أي مستوى من المستويات          
دخولنا إلى األرض المحتلة أدى إلى المزيد من التسامح مع من أخطأ أو أفسد أو اقترف إثما أو أهمل عمله ولم                     

ونتيجة . 1994امج العمل السياسي، وصارت هذه ظواهر يعيشها الكادر منذ عام           يلتزم النظام الفتحاوي أو برن    
أضف إلى ذلك مالمح الفساد والنهب      . لذلك قام البعض بتجاوز اللجنة المركزية أو القيادات التي هي أعلى منه           

ء طبيعيـون   كل هذه المظاهر جعل انتهازيين كثيرين ينتمون اسميا الى فتح وكأنهم أعضا           ... في حاالت معينة  
  .فيها مع أنهم لم يمروا مطلقا بسنوات التربية الحركية وإنما دخلوها لمصالح فردية ضيقة

وال شك أن المفاوضات الطويلة واللقاءات المستفيضة مع اإلسرائيليين نزعت من صـدور الـبعض الحـاجز                 
لشعب، حتى إذا ما وصلنا     النفسي تجاه عدو ما زال يحتل األرض ويغتال المناضلين ويغلق المعابر ويحاصر ا            
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إلى إخالء اسرائيل بعض المناطق في غزة اعتُبر ذلك تحقيقا لألماني الوطنية، وبرز بعض مراكز القوى وكأنه                 
  .ومالمح هذا الوهم بادية اليوم في الخالفات على الترشيحات. قيادات وطنية حققت إنجازا كبيرا

  كيف سيكون فرز النواب للمؤتمر في هذه الظروف؟*
أعتقد أن التجربة المقبلة ستكرس الفرز بين االتجاهات السياسية إن كانت من القيادات التقليدية أو من الشباب                 -

وهذا يعني أن دعم المقاومة والعمل لمعاودة بناء منظمة التحرير والحرص علـى الوحـدة الوطنيـة                 . الصاعد
  . الحقيقي للحركةوعلى المشاركة في اإلطار والقرار والتنفيذ هي عالمات االنتماء

هناك مهمة أخرى هي عمل السلطة، فينبغي عدم الجمع بين قيادة منظمة التحريـر ومؤسـسات الـسلطة وان                   
نحصر كل ما يخص الضفة والقطاع إداريا بالسلطة، أما المقاومة بجميع أشكالها فهي مسؤولية منظمة التحرير                

  .التشريعية للسلطةبجميع فصائلها والمجلس الوطني هو المرجعية السياسية و
  وهل ستُحسم هذه األمور قبل عقد المؤتمر؟*
محمد غنيم مسؤول مكتب التعبئة     (ال نستطيع أن نعقد مؤتمرا يختلط فيه الحابل بالنابل، مع أن األخ أبو ماهر               -

واطلعت علـى بعـض األدبيـات       . يقوم منذ أشهر بهذه المهمة الصعبة     ) والتنظيم ورئيس لجنة إعداد المؤتمر    
قترحة من إخوة في الداخل فاكتشفت أنها بعيدة عن فتح، ال بل إنها تكتفي بمحاولة رسم صورة للحاضر، ما                   الم

ولذا ينبغي أن يعيش    . يجعلها أقرب إلى لوازم السلطة ومؤسساتها منها إلى أهداف المنظمة وبرامجها المرحلية           
الـوطني واللجنـة التنفيذيـة والمجلـس        العاملون في المنظمة خارج األراضي المحتلة، أي أن يبقى المجلس           

وتولدت من الخلط السابق بين هذه المؤسسات هذه الفوضى التي أبصرها الـوطن ومـا             . المركزي في الخارج  
علينا أن ندرك أن ثلثي الشعب الفلسطيني يعيش في الخارج، فال يجوز للداخل أن يتحكم في الخارج، أي                  . زال

  .حتالل باألكثرية التي تعيش في حرية في الشتاتأن تتحكم األقلية التي تعيش تحت اال
  أليست مشاركة حماس في االنتخابات المقبلة انخراطا في اتفاقات أوسلو التي كانت ترفضها؟*
فاجأنا إخوتنا في حماس بهذه المشاركة وال أعرف سببها مع أنني ناقشت هذا األمر مع قيادتها وذكّرتها بـأن                   -

لكن كان لهم رأي    . ي من صلب اتفاقات أوسلو التي تقتصر على الضفة والقطاع         انتخابات المجلس التشريعي ه   
آخر يتمثل بالرغبة في المشاركة بهذه االنتخابات اإلقليمية إن صح التعبير، لكنهم لـن يـشاركوا بالـسلطة أي        

وسـلو ولـن    هذا رأي نحترمه إال أن العمل السياسي سيبقى في إطار نفـق أ            . الوزارة الفلسطينية كما قالوا لي    
  يتجاوزه، والسؤال هو كيف نوفق بين هذا النفق الضيق والسياسة الوطنية بفضائها الواسع؟

  ما جوابك أنت على هذا السؤال؟*
الحقيقة أنني لم أتوصل الى معرفة الدافع الذي حملهم على اتخاذ هذا القرار، لكن يبـدو أنهـم يعتقـدون أن                     -

غير أنني قلت لهـم     . هم نوعا من الشرعية لدى العالم الخارجي      حصولهم على عضوية المجلس التشريعي يمنح     
إن دخولكم وإخوتنا في حركة الجهاد إلى مؤسسات منظمة التحرير يشكل أكبر حمايـة لكـم كونهـا تحظـى                    

  .باعتراف األمم المتحدة، أي شعوب العالم، وهي مراقب بالجمعية العامة باسم فلسطين
  31/12/2005الحياة 
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