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*** 
  أزمة االنتخابات الفلسطينية تتفاقم  .1

 الفلسطينية تشهد تصعيداً خطيراً في أزمة االنتخابات التـشريعية،  الساحة السياسيةأن   2/1/2006 البيان   قالت
لتأجيلها، وإال فإن عناصر الحركـة       بضغوط كبيرة تمارسها قيادة حركة فتح على رئيس السلطة محمود عباس          

وقالت مصادر رفيعة في فتح رفضت ذكر اسمها لــ البيـان إن تأجيـل                . ستصوت لمصلحة حركة حماس   
مرا محسوما وحتميا، إلى حين تصويب الحال في الحركة وجسر الهوة بـين المختلفـين فـي          االنتخابات بات أ  

وحذرت المـصادر مـن أن تمـسك أبومـازن      . الصف القيادي والكوادر بشأن المرشحين للمجلس التشريعي  
ر بصراحة إذا عقدت االنتخابات فـي ينـاي       : بالموعد المحدد وكأنه مقدس سيكلف فتح الشيء الكثير، وأضافت        

الجاري، فسوف يصوت المواطنون وعناصر التنظيم في أكثر من محافظة في الضفة بأصواتهم لقائمة حمـاس                
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وانتقدت المصادر األسماء التي شملتها قائمة الحركـة   . وذلك نكاية في من يتمسك بعقد االنتخابات في موعدها     
  . افظاتهملالنتخابات، وقالت إن غالبيتهم شخصيات نكرة وغير معروفة حتى في مح

 البرغوثي إلى أن الـدعوات لتأجيـل االنتخابـات ال       مصطفى هذكرالى ما    1/1/2006 48 موقع عرب  وأشار
تصب إال في صالح أولئك الذين يخشون فقدان امتيازاتهم ومصالحهم ويخافون فتح ملفات الفساد التي عشعشت                

فت مـن يـدعون حرصـهم علـى         البرغوثي عن استغرابه من تها    . وأعرب د  .طويال دون رقيب أو حسيب      
  الديمقراطية على الترويج لتأجيل االنتخابات مما يكشف الهوة الكبيرة بين أقوالهم وأفعالهم 

، ان  بقولـه  نبيل شعثه اكد ما :عبد الرؤوف أرناؤوطا من مراسله  2/1/2006 األيام الفلـسطينية   وجاء في 
ان يكون هناك اجماع وطني على التأجيل او ان         : هماتأجيل إجراء االنتخابات انما يتم في حالة وقوع امرين و         

  هـو   في مدينة القدس نافيا ان يكون      هاتعلن الحكومة االسرائيلية صراحة وبقرار رسمي انها لن تسمح باجراء         
  . بتأجيل االنتخابات أبو مازنمن بين الموقعين على رسالة تطالب

 طالئع العودة، أحد األجنحة     -كتائب الجيش الشعبي   الى ما أعلنته   2/1/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     ولفت
 إلى جموع المطالبين من كوادر فتح لتأجيل االنتخابات التشريعية، معتبـراً أن             انضمامهاالعسكرية لحركة فتح،    

،  عبود عكوبـة الطالئعقائد  حركة ال يسمح بدخولها النتخابات التشريعي، فوجب التأجيل حسب وصف الوضع  
ى أصدرت كتائب شهداء األقصى وطالئع العودة بياناً مشتركاً، قالت فيه إنها لن تكون طرفاً فـي       من جهٍة أخر  

  .االنتخابات التشريعية المقبلة
ايهود اولمرت، الى ان    اليه  اشار  ما   : امال شحادة ، عن مراسلتها    القدسمن   2/1/2006الرأي األردنية    ونقلت

  . بسبب مشاركة حماس، قال رئيس كتلة العمل البرلمانيةالنية تتجه نحو منع االنتخابات في القدس
 االتحاد االوروبي أمس انه سيعمل علـى إنجـاح االنتخابـات            هأعلن ما    2/1/2006 الشرق األوسط    وذكرت

غير أنه قال إنه قلق لعدم رد إسرائيل حتى اآلن على مسألة مشاركة سكان القدس الـشرقية فـي                   . الفلسطينية
وقالت رئيسة بعثة المراقبين في األوروبي دي كايزر، أن المراقبين الدوليين مـن االتحـاد                 .العملية االنتخابية 

من جهتـه، أكـد عريقـات أن الجانـب           .  يناير الجاري  20 مراقب قبل    500بدأوا بالوصول فعال، وسيصل     
ة األمر الـذي    الفلسطيني لم يحصل على رد من الحكومة اإلسرائيلية حول إجراء االنتخابات في القدس الشرقي             

  . يعتبر تعطيال النتخابات حرة ونزيهة
نفى سامي ابو زهري في تصريحات له اليوم        الى    :الفت حداد  من ملراسلته  2/1/2006 48 عرب ولفت موقع 

 احمد قريع عرض على ممثلين من حماس القبول بفكرة تأجيل االنتخابات التشريعية مقابل               عن ان  صحة االنباء 
مشيرا الى ان ايا من هذه اللقاءات لم تجر اصال وان حماس             طنية تشارك فيها حماس   تشكيل حكومة طوارئ و   

  .تطالب باجراء االنتخابات التشريعية في موعدها
ـ         الى   2/1/2006 الخليج اإلماراتية    وأشارت  نقاط 10استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس أن حركة فتح تتقدم ب

مـن  % 35لموحدة بزعامة مروان البرغوثي حصلت علـى        وكشف االستطالع أن الئحة فتح ا      . على حماس 
ويتعلق االستطالع باللوائح على المستوى الوطني ويخص فـتح          .لالئحة حركة حماس  % 25األصوات مقابل   

 الشقاقي  هأعلنما    حسب لحماس وتوزع النسبة المتبقية على األحزاب األخرى      % 19من األصوات مقابل    % 43
  .ستطالعات الرأيمدير مركز البحوث السياسية وا

 
  أبومازن يتعهد بضبط الفوضى والفلتان األمني  .2

افاد مصدر امني فلسطيني وشهود بأن ناشطين فلسطينيين مسلحين وملثمـين           : غزة،  2/1/2006البيان  نشرت  
وقال شهود ان المـسلحين قـاموا   . اقتحموا فجر امس ناديا خاصا تابعا لألمم المتحدة في غزة ثم قاموا بتفجيره  

وأكدوا انه لم يكن احد من االجانب العاملين لدى االمم المتحدة او وكالـة االونـروا                . يم محتويات النادي  بتحط
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وأكدت مصادر طبية ان حارس النادي نقل الى المستشفى اثر تعرضه لضرب مبرح مـن                .موجودا في النادي  
 فى هـذه االثنـاء اعلنـت        .ووصلت قوات االمن إلى المكان وشرعت في التحقيق في الحادث         . قبل المسلحين 

مصادر امنية فلسطينية ان ايطاليا خطف امس في خانيونس من قبل مسلحين مجهولين، لكنه اطلق بعـد فتـرة                   
غزة لالطـالع علـى       ايطاليا يزورون  19 وأضافت ان المخطوف كان ضمن وفد ايطالي يتألف من        . قصيرة

ة لوكالة فرانس برس ان قوات االمن والشرطة        وأعلن ابو خوص   . االوضاع فيه وتضامنا مع الشعب الفلسطيني     
نفـت وزارة   و. الفلسطينية الحقت الخاطفين، وأغلقت جميع مداخل ومخارج خانيونس ونصبت الحواجز داخلها          

الداخلية واالمن الوطني الفلسطينية الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل االعالم بأن السلطة الوطنية قدمت فدية               
وجاءت هذه األحداث اثر تعهد أبومازن مساء أول مـن           .ريطانيين الثالثة الذين أفرج عنهم    لخاطفي الرعايا الب  

لقد حان الوقت    :وقال في رسالة بمناسبة العام الجديد أذاعها التلفزيون الفلسطيني        . أمس بفرض النظام والقانون   
لدولية ويقوي حجة اسرائيل    ما يقع بين فترة وأخرى يضر بمصداقيتنا ا       : وأضاف .لفرض سلطة النظام والقانون   

وتابع ان السلطة تجد في الفلتان االمني وتحدي سـلطة القـانون والنظـام              . في تعطيل السالم وعدم االنسحاب    
  . خطرا يهدد المشروع الوطني بأكمله

أن  2/1/2006عكاظ   جاء في    فرح سمير وردينة فارس   وعبدالقادر فارس   ونقالً عن مراسليها في غزة والقدس       
لسطينية قالت ان مسلحين فلسطينيين ملثمين اختطفوا فتاتين من جمهورية روسيا االتحادية ظهر االحد              مصادر ف 

وحسب المصادر قامت الشرطة بمالحقة المسلحين ونصبت الحـواجز          .وسط شارع جالل بمحافظة خان يونس     
  . العسكرية في جميع طرقات خان يونس للقبض على المختطفين

أن محمد الجمـل    ورائد ابوستة   ورفح  خان يونس    نقالً عن مراسليها في    2/1/2006ة  األيام الفلسطيني وذكرت  
 إن الخاطفين لم يعـاملوني بقـسوة، وان عمليـة           :المفرج عنه بيرو أكد في مؤتمر صحافي      اإليطالي  الرهينة  

عب االختطاف هذه فردية، وال تمثل الموقف الفلسطيني الشعبي، ولم تتغير أفكـاري أو مـواقفي تجـاه الـش                  
الفلسطيني، فأنا اعرف جذور القضية وحالة الصراع الموجودة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وسأبقى مناصراً             

  .للقضية الفلسطينية، ولكن هذه العملية تضر بالمصلحة الفلسطينية وال تخدمها
نفـالت األمنـي    أدانت القوى الوطنية واإلسالمية، بمحافظة رفح، أمس، استمرار مسلسل الفوضى وحالـة اال            

السائدة، التي نتج عنها ارتكاب سلسلة من الجرائم واالعتداءات، ألحقت الـضرر بالمـصالح العليـا للـشعب                  
وأصدرت القوى بياناً، عبرت من خالله عن استيائها         .الفلسطيني، وتسببت في إلحاق األذى لعدد من األشخاص       

 إن ظاهرة االنفالت األمني التي باتـت        :وقالت .عمن سلسلة األحداث المؤسفة التي وقعت في محافظات القطا        
تهدد مشروعنا الوطني بأكمله، وأصبح خطرها ال يقل عن خطر االحتالل، داعية إلى توحيد الصف، والتصدي                

  .بكل حزم إلنهاء الوضع الراهن، وفرض سيادة القانون
ـ             ارجين علـى القـانون، مطالبـة       ودعت القوى، في بيانها، السلطة للقيام بدورها في محاربة ومعاقبة كل الخ

الفصائل والسلطة برفع الغطاء التنظيمي والوظيفي عن كل شخص يستغل وضـعه التنظيمـي أو الـوظيفي،                 
 ويحاول العبث بمقدرات الشعب، وإثارة الفوضى، موجهين نداء لمؤسسات المجتمع المدني للتحـرك والتعبيـر              

ووجهت دعوة لكافة المواطنين     .عب الفلسطيني ونضاالته  عن رأيها تجاه الظاهرة الخارجة عن أخالق وقيم الش        
في محافظة رفح، من أجل الخروج في مسيرة جماهيرية حاشدة مساء اليوم، للتعبير عن الرفض الجمـاهيري                 

  .لهذه الظاهرة
أكد زياد جرغون، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن استمرار اختطاف الرعايا األجانب يلحـق               و

ودعا الـسلطة إلـى التحـرك     .ر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تراجع التعاطف الدولي         الضر
العاجل إلنهاء حالة الفوضى السائدة، وفرض سيادة القانون، مطالبا بتقديم كل من ثبت تورطه في خطف رعايا                 

ا أن الوحدة كانت وال تزال أفضل       وشدد على أهمية الوحدة الوطنية، مؤكد      .أجانب أو إثارة الفوضى للـمحاكمة    
  .السبل لمواجهة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون
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نـشعر أن هنـاك     : أبو زهـري  سامي   هقال ما    خاص ،غزة من 2/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  
واختطـاف  جهات معنية بالضغط  لتأجيل االنتخابات من خالل افتعال أحداث مثل مهاجمة المقار االنتخابيـة                

ختطاف يتعمد اإلساءة إلـى     االواعتبر أن من يقف وراء       .األجانب وهذه األحداث خارجة عن اإلجماع الوطني      
شعبنا ويحاول خلط األوراق وذلك ظهر من خالل المسميات الوهمية التي تخفّى خلفهـا الخـاطفون ألن هـذه                   

اضحة أن مجموعاٍت تابعة للـسلطة تقـف وراء   األسماء تهدف إلى إبعاد الشبهة عن الخاطفين رغم الحقيقة الو        
ودعا إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات التي تسيء في النهاية للشعب الفلسطيني ويدفع ثمنها                .هذه األحداث 

  .من خالل اإلساءة إلى صورته
  

  أبومازن يشيد بموقف اإلمارات الداعم والمساعد للقضية الفلسطينية .3
 عبـاس وأطلـع    .ل نهيان محمود عباس والوفد المرافق الذي يزور الدولة حاليا         استقبل الشيخ محمد بن زايد آ     

الشيخ محمد على مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية والتحضيرات الجاريـة لالنتخابـات التـشريعية               
 القادمة في اطار حرص القيادة الفلسطينية على التشاور والتنـسيق المـستمرين بـين القيـادتين االماراتيـة                 

وأكد الشيخ مجددا دعم دولة االمـارات لـصمود          .والفلسطينية على جميع القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني       
ونضال الشعب الفلسطيني من اجل استرداد حقوقه المشروعة وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة علـى                 

يز الوحدة الوطنية الفلسطينية لتعزيـز      كما اكد اهمية العمل على تعز      .ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف    
 بموقف االمارات   عباسوأشاد   .صمود الشعب الفلسطيني في مجابهة كافة المخططات واالنتهاكات اإلسرائيلية        

 .الداعم والمساند للشعب الفلسطيني بقيادة الشيخ خليفة بن زايد الذي لم يتوان يوما عن دعم الشعب الفلـسطيني                 
كما أكد أهمية انهاء حالة االنفالت األمني خاصة في          . الفلسطينية ستجرى في موعدها    وشدد على أن االنتخابات   

وبالنسبة للتهدئة مع اسرائيل أكد أن التهدئة لم تحدد بوقت، وعندما اتفقنا في القاهرة علـى                . مرحلة االنتخابات 
قات االسرائيلية الكثيـرة،    ال أدري ما هو مبرر أن تنتهي رغم الخرو        : التهدئة لم يكن هناك تحديد زمني وقال      

لكن أعتقد أن من مصلحتنا أن تبقى حتى نتمكن من البناء وإعادة االقتصاد وعودة االمور الى مسارها، والذين                  
  )وام.(يتحدثون عن خرق أو وقف للتهدئة مخطئون للغاية

  2/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إنهاء الهدنة غير مبرر: أبومازن .4
ر محمود عباس ان انهاء الجهاد للهدنة قرار غير منطقي وغير مبرر واصـفا الهدنـة                 اعتب :جدة،  فهيم الحامد 

 حسب اتفاق القاهرة فان هذه الهدنة ليست مرتبطة بوقت محدد ولكـن             :وقال... بانها اتفاق ليس له اطار زمني     
انهاء الهدنة في   م هو تاريخ انتهاء الهدنة وهذا تفسير غير منطقي ان يتم            2005بعض التنظيمات ترى ان نهاية      

ربما هنـاك بعـض الخروقـات       .. الوقت الذي ستعقد فيه انتخابات تشريعية وال نرى أي مبرر النهاء الهدنة           
ونحن نعترف بذلك ونطالب اسرائيل بوقفها ولكن في اعتقادي ان هذا اليبـرر             .. االسرائيلية كل فترة واخرى   
  . اطالقاً ان يتم انهاء الهدنة

 2/1/2006عكاظ 
 

  لم يسجل أي انسحاب من قبل مرشحين عن القدس: النتخاباتلجنة ا .5
اعلن عمار الدويك، انه بعد انقضاء الفترة القانونية الممنوحة للمرشحين لالنتخابـات            :  حسام عز الدين   ،رام اهللا 

التشريعية لسحب ترشيحهم، فانه لم يصل اي من المرشحين من كتلة فتح والمستقلين المقربين من فـتح عـن                   
   .لقدس، الى مقار لجنة االنتخابات المركزية لسحب ترشيحاتهمدائرة ا

  2/1/2006األيام الفلسطينية 
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  قوات األمن الوطني ستواصل عملها شمال غزة: الداخلية .6

أكد توفيق أبو خوصة، أنه لن يطرأ أي تغيير على عمل ووجود قوات األمن الـوطني،                :  عيسى سعد اهللا   ،غزة
إن قوات األمن هنـاك لـديها تعليمـات         : وقال لأليام  .يداً في المنطقة العازلة   المتمركزة في شمال غزة، وتحد    

إن عمليات القـصف    : وأضاف .صارمة بأن تبقى في مواقعها، وتنفذ المهمات الملقاة على عاتقها مهما حصل           
ات واستنكرت الداخلية فـي بيـان لهـا، االعتـداء          .اإلسرائيلي لن تثني قوات األمن الوطني عن أداء مهامها        

إن استمرار إسرائيل في سياسة التخريب المبرمجة، تجاه الجهـود التـي تبـذلها              : وقالت الوزارة  .اإلسرائيلية
وحملـت حكومـة االحـتالل     .األجهزة األمنية، لن تخدم األمن واالستقرار على المستويين الداخلي والخارجي      

والرباعية إلى التدخل الفوري، لوقف التصعيد      ودعت المجتمع الدولي     .مسؤولية كافة النتائج المترتبة على ذلك     
  .العسكري اإلسرائيلي

  2/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  عباس يؤكد ارتباط السالم بعودة األرض   .7
وجه محمود عباس رسالة الى الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول العام الجديد، فأكد ان الشعب الفلسطيني لن يقبل                 

كما أكد ان اي تسوية سـلمية        . وفي مقدمتها القدس الشريف    1967ه المحتلة منذ    اال بالسالم الذي يعيد له ارض     
ال بد ان تضمن حال عادال ومتفقا عليه لقضية الالجئين وأيضا تحرير االسـرى والمعتقلـين فـي الـسجون                    

  )وكاالت.(السرية
  2/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أبو مازن في الكويت منتصف الجاري .8

كشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية ان زيارة محمود عباس الى الكويت سـتتم بعـد                :ريما البغدادي  كتبت
 سيـضع المـسؤولين     عباسوقال في اتصال هاتفي أجرته معه السياسة ان          .الخامس عشر من الشهر الجاري    

كويـت   في تفهـم ال    عباسوأكد على ثقة    , الكويتيين في صورة المستجدات التي تتعرض لها الساحة الفلسطينية        
  .لألوضاع السياسية التي تحيط بالقضية الفلسطينية

  2/1/2006السياسة الكويتية 
  

  في العراقمقتل نجل الملحق الثقافي الفلسطيني  .9
أعلنت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في العراق أمس مقتل نجل الملحـق الثقـافي الفلـسطيني لـدى العـراق                   

 .حد وهو جالس في سيارته يستمع إلى الموسيقى في غرب بغداد          وقتل عزام إبراهيم محسن ليل األ     . بالرصاص
وقال القائم باألعمال في البعثة الفلسطينية دليل القسوس لوكالة رويترز إن البعثة تطالب بإجراء تحقيـق فـي                  

  )رويترز. (واقعة القتل
  2/1/2006البيان  

  
 ينيةسنجعل المنطقة األمنية شمال غزة مزارع شبعا فلسط: كتائب القسام .10

وفي بيـان   .  التهدئة ةهددت كتائب عز الدين القسام باستئناف عملياتها ضد إسرائيل في أعقاب انتهاء مد            : غزة
صادر عنها، شددت الكتائب على أن إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب الفلـسطيني                 

ألمنية التي أقامتها إسرائيل في شمال القطاع الـى         وقالت إنها ستعمل على تحويل المنطقة ا      . طوال فترة التهدئة  
وأضاف البيان لن نسمح للعدو بمواصلة تغوله على أبناء شعبنا فـي الـضفة الغربيـة          . مزارع شبعا فلسطينية  
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وعاهدت الكتائب األسرى الفلـسطينيين     . وسفك دمائهم وهدم بيوتهم وتقطيع أشجارهم ومواصلة تهويده للقدس        
  . لية على العمل بكل الوسائل الممكنة من أجل تحريرهم وإطالق سراحهمفي السجون اإلسرائي

  2/1/2006الشرق األوسط   
  

  الكيان  على خروقات ترد  المقاومةفصائل .11
 بإطالق صـواريخ باتجـاه الكيـان،         األسرائيلية ردت المقاومة على الخروقات   :  طاهر النونو والوكاالت   ،غزة

وأعلنت سـرايا القـدس     ،  بيان إنها قامت بإطالق العديد من الصواريخ      وقالت ألوية الناصر صالح الدين، في       
  .وكتائب شهداء األقصى مسؤوليتهما المشتركة عن قصف مغتصبة سديروت

  2/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  أو وجود خالفات انسحاب حسن يوسفحماس تنفي  .12
ـ              اس لالنتخابـات التـشريعية     نفى مشير المصري األنباء عن سحب الشيخ حسن يوسف ترشيحه من قائمة حم

وأضـاف لـم تجـر      .  لم تبلغ بقرار يوسف ولم تجر اتصاالت معه         حماس وقال المصري إن حركة    . المقبلة
ن البيا»كما نفى قياديون اخرون من حماس لـ        .. انسحابات لمرشحين من حماس ال في القوائم وال فى الدوائر         

 أن ابرز نقاط الخـالف       و الحركة في الداخل والخارج    وجود خالفات داخل قيادة       عن هآرتسما ادعته صحيفة    
بين قيادتي الحركة في الخارج والداخل تتمثل في رغبة قيادة الداخل بادخال حماس فى الساحة الـسياسية مـن                  

   . خالل االنتخابات فيما ترغب قيادة الخارج بتقوية حماس من اجل مواصلة العمليات ضد المدنيين في اسرائيل
  2/1/2006البيان 

  
  القدومي يرفض نزع أسلحة المقاومة  .13

توعد فاروق القدومي أمس بمواصلة الكفاح واالنتفاضة حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة رافضاً فكرة نزع               
وقال ان شعبنا يؤكد ألمته العربية وللعالم بأسره انه مستمر في مقاومته الباسلة وان بنادقـه                 . أسلحة المقاومة 
وأضاف ان طريق الحريـة واالسـتقالل        . ديه حتى يرفع علم فلسطين على أسوار بيت المقدس        ستبقى في أيا  

  .والسيادة هي طريق المقاومة واالنتفاضة
  2/1/2006البيان 

  
  حماس توقع ميثاق الشرف في اريحا .14

عية المقبلة  عقدت لجنة التنسيق الفصائلي لميثاق الشرف بين الفصائل لالنتخابات التشري         :  عماد أبو سمبل   ،أريحا
ناقش االجتماع العديـد     و .اجتماعا لها امس في مبنى بلدية أريحا بحضور ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية            

من المسائل الهامة وعلى رأسها توقيع حركة حماس على ميثاق الشرف، حيث وافقـت الحركـة علـى ذلـك             
الحركة من مسجد أريحا الكبير ، كذلك وقف        ووقعت ووعدت بااللتزام برفع كافة الملصقات الدعائية الخاصة ب        

  .توزيع أية بيانات أو نشرات دعائية خالل فترة الحملة االنتخابية من داخل المساجد
  1/1/2006الحياة الجديدة 

  
   تحيي ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية  لبنانمخيمات .15

قة الثورة الفلسطينة، الى مناسبة في      تحولت ذكرى انطالقة حركة فتح الواحدة واالربعون وانطال         :محمد صالح 
كل المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث اقيمت احتفاالت واستعراضات وألقيت الكلمات في المناسـبة حملـت                
رسائل داخلية، نحو االرض والسلطة والمنظمات الفلسطينية، والى الخارج بدءا من لبنان وصوال الى الـدول                
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 بحضور سلطان ابو العينين،     جنوب لبنان ان سياسي مركزي في مخيم الرشيدية       وأقيم مهرج  . العربية والعالمية 
تحدث ابو العينين واصفا دعـوة       و .واالسالمية والفصائل الفلسطينية   اللبنانية   وممثلي االحزاب والقوى الوطنية   

ح جمهورهـا   ومن عين الحلوة طمأنت فـت      .إقصاء حماس عن االنتخابات التشريعية بالفتنة الداخلية الفلسطينية       
وفي مخيمي البداوي والبارد في الشمال تكللت بالنجاح المساعي التـي           . بأنها بخير وستبقى عصية على القسمة     

بذلت على مدى األيام الماضية بين القوى والفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي، والتي نتج عنها اتفـاق مـن                   
  .ة المشتركة من خالل تشكيل قوة امنية مشتركةعدة بنود يقضي جانب منه بإعادة إحياء اللجان األمني

  2/1/2006السفير 
  

  تشييع جثماني شهيدين فـي غزة .16
شيعت جماهير غفيرة في محافظة شمال غزة جثماني الشهيدين اللذين استـشهدا اول أمـس               :  دسمر خال ،غزة

عـدوان أن   وقال نائب مدير مستـشفى كمـال        . جراء تعرضهم لقصف جوي ومدفعي، شمال بلدة بيت الهيا        
  .الشهيدين وصال جثتين مقطعتي األشالء

 2/1/2006الرأي األردنية 
  

  اعتداء بالسكاكين على بدو فلسطينيين  .17
أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية ان مستوطنين في تل أبيب هاجموا صباح أمس بالسكاكين ثالثة من أبنـاء                 

وقالت الـشرطة   . مختلفة احدهم جراحه خطيرة    مدينة راهط البدوية جنوب فلسطين، مما أدى إلصابتهم بجروح        
اإلسرائيلية إنها تحقق في ظروف االعتداء بالسكاكين على األشخاص الثالثة، مشيرة إلى انه تـم نقـل جميـع                  

  . المصابين للمستشفى لتلقى العالج
  2/1/2006البيان  

  
  معتقلو الجهاد لدى السلطة يواصلون إضرابهم عن الطعام   .18

 معتقالً سياسياً ينتمون لحركة الجهاد اإلسالمي والمعتقلـين لـدى الـسلطة             42أعلن   :وردةأمين أبو   ،   نابلس
ووفقاً لمصادر إعالميـة فـإن      . 2005 ديسمبر   24الفلسطينية استمرارهم باإلضراب عن الطعام الذي بدأ في         

م إن الـسجانين    وقال المعارض الفلسطيني عبدالستار قاس     .هؤالء يقبعون في عدد من سجون السلطة في أريحا        
قاموا بتفريق المعتقلين وعزلهم آحاداً في زنازين ومنهم من خضع للتعـذيب الـصعب مثـل المعتقـل رائـد                    

  .خضيرات
  2/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
   خالل العام المنصرم  أكثر من ثالثة آالف فلسطينياالحتالل اعتقل .19

)  مواطناً 3495( عتقلت خالل العام المنصرم     أن قوات االحتالل ، ا     كشفت وزارة شؤون األسرى والمحررين    
وأوضـح مـدير دائـرة اإلحـصاء         .خلف القضبان )  أسير 1600(من مختلف محافظات الوطن، الزال منهم       

بالوزارة، أن قوات االحتالل لم تفرق في حمالتها العشوائية، ما بين طفل وشيخ أو شاب وفتاة أو أم ألطفـال                    
ستهدف ومتهم والذرائع متعددة واألحكام جاهزة، مشيراً إلى أنه لم تبـق            صغار وامرأة حامل، حيث أن الكل م      

  .هناك عائلة إال وذاق أحد أفرادها أو جميعهم مرارة االعتقال وتبعاته
 2/1/2006 48عرب
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   عاماً على أسيٍر النتمائه لحماس15السجن  .20

وكـان   .طه في حركة حماس    عاماً على خلفية نشا    15 على اسير بالسجن     أمسحكمت محكمة عوفر العسكرية     
من مدينة الخليل، قد اعتُِقل قبل نحو العامين من منزله، ووجهت سلطات االحتالل             )  عاماً 22(األسير الرجبي،   

  .ضده تهمة التخطيط لعملية ضد االحتالل، وتصنيع المتفجرات، دون أن تستطع إثبات أي من ذلك
  2/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  دق على خطط عسكرية الجتياح مناطق في القطاعموفاز يصا .21

شن الطيران الحربي االسرائيلي، صباح اليوم االثنين، هجمات جوية على جنوب غزة، في وقت يتواصل فيـه                 
وقال شهود عيان في جنوب غزة ان طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخا على مبنـى فـي                 .قصف شمال القطاع  

 .استهدف مبنى تستخدمه منظمة كتائب شهداء االقـصى   االسرائيلي انهوزعم الجيش .قطاع يعود لفتحالجنوب  
 موفاز على خطط عسكرية اعدها الجيش االسرائيلي الجتياح مناطق عدة في            ةويتزامن هذا الهجوم مع مصادق    

وقال موقع معاريف    .غزة ومع قرار اسرائيل اعادة انتشار قواتها، بدء من اليوم، على امتداد الحدود المصرية             
امس االحد ان مصادقة موفاز تأتي على الرغم من اعالن حالوتس بانه لن يوصي امام الحكومـة االسـرائيلية        

   .باجتياح مناطق في القطاع
 2/1/2006 48عرب

  
  شارون سيخضع لعملية قسطرة في القلب الخميس   .22

 ساعة في مستشفى    24وسيمكث شارون   . يخضع شارون، الخميس المقبل، لعملية قسطرة،      :آمال شحادة ،  القدس
هداسا ويتوقع إلزامه بالراحة بعد ذلك، األمر الذي أثار النقاش مجددا في كاديما حول قدرته علـى مواصـلة                   

واتهمت أوساط مقربة منه، شمعون بيريز، بسعيه إلى وراثة شارون فـي رئاسـة              . مهامه الحزبية والسياسية  
واعتبر مقربون من شـارون طلـب        .كاديما االنتخابية الحكومة، اثر طلبه بإدراجه في مكان متقدم على قائمة          

بيريز بمثابة ضمانة لمستقبله في الكنيست حيث يخشى من حدوث تطورات طارئة على صحة شارون تجبـره                 
على ترك الحلبة السياسية، وعندها لن يضمن بيريز أن يكون خليفته أو أن يحصل على ما وعده به شـارون                    

  .من مناصب في الحكومة القادمة
  2/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أول اعتراف بإطالق صاروخ قسام على إسرائيل من جنين   .23

اعترفت إسرائيل الول مرة بإطالق صاروخ قسام على داخل الكيان من           : 2/1/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
 مـن  وذكرت يديعوت احرونوت أمس أن صاروخا يدوي الصنع من طراز قسام أطلق للمـرة األولـى          . جنين

وبحسب الصحيفة، فإن حركة الجهاد وكتائب شهداء األقصى مسؤولتان         . شمال الضفة الغربية قبل ثالثة أسابيع     
إن الشين بيت أعطى موافقته لنشر هذه       : وقالت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي    . معا عن إطالق هذا الصاروخ    

  ) وكاالت( .المعلومة من دون مزيد من التفاصيل
قال لقد اخذنا باالعتبار دائما ان المنظمات االرهابية تسعى الى توسيع            اولمرت  أن 2/1/2006السفير  وذكرت  
واعتبر النائب افـرايم سـنيه، ان   . هذا ما تريده حماس، والسلطة الفلسطينية غير مستعدة لمكافحة ذلك         . الجبهة

ان مكافحـة   . االنهيـار اطالق صاروخ قسام من الضفة خطير جدا ويثبت ان السلطة الفلسطينية على طريـق               
 )وكاالت. (حماس والجهاد االسالمي يجب اال تتوقف ثانية واحدة
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  قوات االحتالل في حالة تأهب بعد اعالن الفصائل انهاء الهدنة  .24
 اعلنت اسرائيل رفع حالة التاهب الـى درجتهـا          : كامل ابراهيم وسمر خالد    ،آمال شحادة ،  األراضي الفلسطينية 

 4قوات عسكرية، تحسبا من تنفيذ عمليات فدائية ضد اهداف اسرائيلية، بعد اعـالن              القصوى ودعم شرطتها ب   
وصرح شارون في جلسة الحكومة امس، ان حكومته ستصادق على           .فصائل فلسطينية عن انتهاء فترة التهدئة     

 جندي الى الشرطة لتدعيمها في ما اسماه محاربة الجريمـة ورفـع مـستوى االمـن الشخـصي                   1500ضم  
  .نينللمواط

  2/1/2006الرأي األردنية 
  

   مصرياً للعمل في مزارع إسرائيلية  150مباحثات الستقدام  .25
 عامال مـصريا    150ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أمس أن المفاوضات بين إسرائيل ومصر حول استقدام             

إن حجـم  : في موقعهاوقالت هآرتس  .للعمل في المزارع الجماعية بمنطقة نيتزانا وصلت إلى مراحلها األخيرة      
 مليون شيكل إسرائيلي سنويا في حال توافر العدد الكافي مـن األيـدي العاملـة       360الصادرات قد يرتفع إلى     

  )دبا. (األجنبية
  2/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إصابة بالتهاب رئوي في صفوف جنود إسرائيليين  13 .26

لتهابات رئوية في أحدى القواعد العسكرية في الجنوب         جندياً إسرائيلياً أصيبوا با    13قالت مصادر عسكرية أن     
 من الجنود قد نقلوا إلى مستشفى يوسيفطال فـي          12وجاء أن    .وتم نقلهم إلى المستشفى بعد تشخيص المرض      

حين نقلت مجندة بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع في وضع خطير جداً، حيـث أدخلـت     
اء أنه لم يتم تحديد األسباب الكامنة وراء انتشار عدوى اإللتهاب، ويحاول األطباء             كما ج  .وحدة العالج المكثف  

أفاد مدير وحدة العالج المكثف في سوروكا، صباح اليـوم،          و .في سوروكا تشخيص الجرثومة المسببة للمرض     
 وحـدة   ونقلت المصادر عن أحد كبار المسؤولين فـي        !أنه من الممكن أن يحصل تدهور لدى عدد من الجنود         

الطب التابعة للجيش، أنه تقرر تسريح المئات من الجنود في القاعدة، في أعقاب مشاورات مع أخصائيين لمنع                 
  !انتشار العدوى

 2/1/2006 48عرب
 

  نمو في االقتصاد اإلسرائيلي العام الـماضي% 5ر2 .27
ائيلي حقق نموا بنـسبة     قال المكتب المركزي لالحصاءات في اسرائيل، ان االقتصاد االسر        : رويترز،  تل أبيب 

وعزا مكتب االحصاء هذا النمـو، بـشكل اساسـي، الـى زيـادة الـصادرات                . خالل العام الماضي  % 5ر2
وقال مكتب االحصاء االسرائيلي ان الناتج المحلي االجمـالي         . والواردات، واالستثمار واالنفاق الخاص والعام    

 لنمو الناتج المحلي االجمالي أعلى بقليـل مـن          وجاء احدث تقدير  . 2004في العام   % 4ر4حقق نموات بنسبة    
  0%5ر1التقدير السابق لمكتب االحصاءات، بنمو نسبته 

  2/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  شركة مواصالت صهيونّية تفصل المئات من موظفيها  .28
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يـة،   تتواصل سلسلة اإلقاالت في الكيان الصهيوني من الشركات والمؤسسات الحكومية وشـبه الحكوم             :القدس
وذلك بسبب الضائقة االقتصادية الخانقة، التي تعاني منها، والناجمة بشكل رئـيٍس عـن اسـتمرار انتفاضـة                  

وجاء الدور هذه المرة على شركة إيغد للمواصالت، التي تعرضت لسلسلٍة مـن العمليـات الفدائيـة                  .األقصى
قاً يقضي بخفض الدعم المالي الحكـومي       إذ وقّعت وزارة المواصالت الصهيونية وشركة إيغد اتفا       . الفلسطينية

المقدم للشركة بصورة تدريجية، خالل فترة األعوام العشرة القادمة، مشيرة إلى أن هذا األمر سيوفّر لخزينـة                 
شركة باتخاذ إجراءاٍت لترشيد العمـل،      الوبحسب ما نُِشر فقد تعهدت       . مليون دوالر  440حكومة الكيان حوالي    
  .ت من مستخدميها عن العمليتم بموجبها فصل المئا

  2/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   شركة جديدة للتداول 30البورصة الفلسطينية تستعد الدراج  .29
تعكف البنوك العاملة في فلسطين على االنتهاء من وضع التقارير المالية السنوية لنتائج             :  خليل العسلي ،  القدس

 على المساهمين، ووفقا لمصادر مصرفية فان المؤشـرات االوليـة   اعمالها عن العام الماضي، تميهدا لعرضها     
ت مصادر مصرفية ان تسجل البنـوك       اوتوقع. تدل على ان غالبية المصارف حققت ارباحا كبيرة خالل العام           

المرخصة ارباحا فاقت تصور القائمين عليها حيث عزت المصادر هذه االرباح الى االرتفاع المستمر إلسـعار                
سوق فلسطين لالوراق المالية رغم ان هذه االرباح ليست ارباحا تشغيلية في معظمها، وانمـا هـى                 االسهم في   

 سيكون عام الحسم بالنسبة لبعض المـصارف التـى          2006ويرى مصرفيون ومحللون ان     . ارباح استثمارية 
لى التاكيد علـى ان     هذه االرباح دفعت الرئيس التنفيذي لهئية سوق االوراق المالية ا         ،  تعانى من مصاعب مالية   

 شركة جديدة تستعد الدارح اسهمها      30نشاط البورصة سوف يتسع هذا العام، واكد في تصريحات صحفية ان            
  . شركة تتداول اسهمها حاليا في السوق28في البورصة لتنضم الى 

  2/1/2006الدستور 
  

  أريحا واألغوار تكبدت أضراراً اقتصادية نتيجة الحصار .30
لتجارية في محافظة أريحا واألغوار، أمس، أن المحافظة تكبدت خـالل العـام المنتهـي،               أعلن مدير الغرفة ا   

وأكـد أن أصـحاب      .أضراراً فادحةً في جميع المجاالت االقتصادية؛ نتيجة الحصار واإلغـالق اإلسـرائيلي           
 الحركـة  المنشآت العاملة في قطاع السياحة في أريحا، تكبدوا خسائر مادية فادحة، نتيجـة توقـف أو تبـاطؤ        

أن القطاع الصناعي في أريحا ليس أفضل حظـاً         : وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أضاف     .السياحية في المدينة  
 إلـى إغـالق بعـض المنـشآت         تأدالتي  من باقي القطاعات األخرى المتضررة من اإلجراءات اإلسرائيلية         

  .الصناعية العاملة في أريحا
  2/1/2006األيام الفلسطينية 

 
   ؟2006 قيام الدولة الفلسطينية في موعد ماذا عن .31

  عبد الهادي بوطالب  . د
دعونا في نهاية المقال األسبوعي يوم االثنين الماضي القيادات والفعاليات الفلسطينية على اختالف تـشكيالتها               

ـ               دف السياسية والمسلحة الى وقفة تأمل وتقييم ومصارحة ومراجعة الذات حول صيرورة القضية الفلسطينية به
  .إخراجها من المأزق الصعب الذي توجد فيه

ونخصص مقال هذا األسبوع لطرح أفكار خاصة على القيادات الفلسطينية من شأنها أن تساعد علـى تجـاوز                  
المرحلة الحالية التي يكتنفها الغموض إلى أخرى نتمناها حاسمة، تحدد من جديد للقضية معالم الطريق لتحقيـق         

  . طبقا لما كان التزم به بوش وبقية أعضاء اللجنة الرباعية2006ينية في غضون سنة حلم إقامة الدولة الفلسط
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ولنذكر في البداية بنشأة خريطة الطريق التي قيل عنها إنها ستضع حدا لكابوس النزاع العربي  اإلسـرائيلي،                  
ألبيض إلى التـرويج    وما أن أعِلن المشروع حتى بادر البيت ا       . وتفتح أبواب السالم في وجه العرب وإسرائيل      

على ساحات اإلعالم أن بوش هو صاحب الفضل األكبر في إخراج  خريطة الطريق ألنـه ألهمهـا إلهامـا،                    
  .وجاءت من أفكاره، وأنه مصمم على جعلها حقيقة واقعة

هكذا سعى البيت األبيض إلى أن يجعل من بوش راعي السالم األول بل األوحد، ولـيس فقـط أحـد الرعـاة       
ونزل بوش بثقله فشد الرحال إلى المنطقة العربية وبارك لشارون وأبو مازن توجههما نحو الـسالم،                . األربعة

وذهب أبعد فحدد موعدا موقوتا لقيام الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا إلى جنـب              . وزكى تفاهمات شرم الشيخ   
  .مع إسرائيل

 2005فز على هذا التاريخ فقال إنها ستقام سنة          ثم ق  2004 إن الدولة الفلسطينية سترى النور في سنة         بوشقال  
 ثم ما لبث أن تراجع وقال إنه ال يعتقد إمكان قيامها قبـل              2006ثم صحح وقال إن موعدها بكل تأكيد هو سنة          

 أشبه بمواعيد هند عشيقة عمر ابن أبـي         بوش وبذلك أصبحت مواعيد قيام الدولة الفلسطينية عند         2009نهاية  
  :اربيعة الذي قال عنه
  كلّما قلتُ متى ميعادنا

غد ضحكتْ هند وقالتْ بعد  
ومنذ ما يناهز سنة كاملة صام بوش عن ذكر عشيقته خريطة الطريق، فلم يعد يتحدث ال عـن موعـدها وال                     

وحسنا فعل، فلو رجع إلى الحديث عنها لقال هذه المرة إنها ستقوم يوم قيام              . عنها، وكأنها لم تخطر بذاكرته قط     
  .إن الساعة قريبالساعة، و

الصورة غير المشرفة التي تحملها القضية الفلسطينية عن نفسها بكل أسف هذه األيام في حاجة إلى التـصحيح                  
بتجميل لمحاتها وتزيين قسماتها، والرجوع بها إلى صورتها البديعة الرائعة التي ظلت مثيرة لإلعجـاب علـى                 

والمـأزق  . طينيين على تنوع فعالياتهم بمبدأ الوحدة الوطنية      ولم يكن وراءها إال تشبث الفلس     . امتداد نصف قرن  
الذي توجد فيه القضية الفلسطينية يبدو الخروج منه صعبا من دون تقديم الفعاليات الفلسطينية تنازالت مؤلمة ال                 

  .غنى عنها
قدرتهم علـى   واألقطاب األربعة رعاة السالم ضعفت      . القضية الفلسطينية توجد اليوم في مرحلة دقيقة وحساسة       

تخليق إسرائيل وتهذيب سلوكها وحملها بمختلف الضغوط على الحضور إلى غرفة المفاوضات للوصول إلـى               
  .2006إقامة الدولة في موعدها المضروب سنة 

أستسمح اإلخوة الفلسطينيين في أن أطرح على تأمالتهم جملة من األفكار التي عنتْ لي عن وضـع القـضية                   
ما يحسن اتخاذه من تدابير للدفع بها إلى تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية في غضون السنة               الفلسطينية الراهن، وع  

  .الجديدة
وأرجو أال يعتب علي اإلخوة األعزاء تدخلي في شؤون فلسطين الخاصة، فما سأقدمه في ما يلي من أفكـار ال                    

  .ي وقضية العرب والمسلمينيشكل مطلقا تدخال من غريب في قضية أجنبية، ألن القضية الفلسطينية قضيت
والمبادرة األساس  .  سنة المبادرات الفلسطينية الجريئة    2006أقترح على القادة الفلسطينيين أن يجعلوا من سنة         

أو المبادرة األلف في األبجدية الفلسطينية أن يحققوا الوحدة الفلسطينية التي تفـرض علـى جميـع الفعاليـات              
وأن تستهدف تحقيق إقامة الدولة في هذه السنة، وأن         : لحسابات األنانية اآلنية  السياسية والمسلحة أن تعلو فوق ا     

وأن يبرهن القادة المكافحون على أهليـتهم وجـدارتهم إلدارة دولـتهم            . تلتمس إلى ذلك وسيلة التعقل والحكمة     
 كثـب،  المنتظرة، وأن ال ينسوا أنهم موضوعون في محك االختبار من المجتمع الدولي الـذي يـراقبهم عـن               

  .ويعطيهم على كل بادرة تبدر عنهم النقاط الجيدة، أو األخرى الموجبة للسقوط في االمتحان
أن تعلن فصائل المقاومة المعروفة بأسمائها عـن انفـصال          : وأقترح أن تتم الوحدة الوطنية على الشكل التالي       

ه من قبل السلطة، وله نظـام       جناحها المسلّح عن جناحها السياسي الذي يتحول إلى حزب سياسي،  مرخص ل            
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أما الجناح العسكري فيتموقع في خندقه تاركا الـسياسة         . أساسي ينص على أنه ال يعمل إال بالوسائل السياسية        
للسياسيين، ويدخل السرية، وال يتكلم وال يخطب وال يدلي بتصريحات، حتى يتبدد الخلط الذي يضر وال ينفع،                 

  .ظاوالذي أدت فصائل المقاومة ثمنه باه
وعلى األحزاب السياسية التي يحسن أن تحمل أسماء جديدة أن تتحرك في نطاق القانون والشرعية الداخليـة،                 

أما األجنحة العسكرية فـأقترح أن      . وراء حكومة فلسطين على أن تمارس إن شاءت مهمة المعارضة السياسية          
لى الحل النهائي، وتلتزم بها وتمتنـع عـن         يتحقق بينها اإلجماع على االلتزام بهدنة موقوتة بمدة المفاوضات ع         

والخسارة فيها سـتكون  . ولن تطول في هذه الحالة أكثر مما طالت  . الرد على استفزازات إسرائيل ولو تكررت     
من نصيب إسرائيل، ألن استمرار إسرائيل في استفزازاتها سيسقط القناع عن وجهها ويمحصها لـدور عـدوة                 

  . عدوانالسالم ويفضح نظامها بوصفه نظام
األحزاب السياسية الجديدة سيكون من حقها أن تشارك في االنتخابات، وال يجوز أن يحرمها أحـد مـن ذلـك                    

ويمكن لهذه األحزاب أن تلتئم في تكتالت سياسية حتـى          . عندما تصبح قوات سياسية متقيدة بالقانون والشرعية      
ن تنصرف كل فصيلة إلى العمل الذي مـن         ال تصاب فلسطين بداء التضخم الحزبي، لكن األهم من ذلك كله أ           

أجله أسست، وأن يكون انفصال الجناح السياسي عن العسكري واقعا صادقا معيشا ال تـتهم معـه األحـزاب                   
  .السياسية بأنها إنما أخرجت مسرحية هزلية ال تخدع أحدا

ة عن رغبتهما وإلحاحهمـا     في هذا الجو الذي يتسم بالوضوح والشفافية تعلن منظمة التحرير والسلطة الفلسطيني           
ويمكـن  . على فتح أبواب المفاوضات إلبرام االتفاق على الحدود النهائية الدائمة بين دولة فلسطين وإسـرائيل              

 أن يشكل مبكرا وفد المفاوضات الفلسطيني برئاسته ويبعث بقائمته إلى مجلـس األمـن، ليقدمـه إلـى                   لعباس
تصدار قرار ملزم ببدء المفاوضات فورا وتحديد نهايتها فـي          ويمكن التحرك داخل مجلس األمن الس     . إسرائيل

  .أجل الشهر األخير من السنة الجديدة على أكثر تقدير، حيث تكون الدولة الفلسطينية أقيمت في موعدها
إذ يمكن لكل منظمة عقد اجتماع عاجل       . وللجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي دورهما في هذه المبادرة        

 سنة إقامة الدولة الفلـسطينية والحـل        2006على أي مستوى لتبني ودعم المبادرة الفلسطينية حول جعل سنة           
إلى بدء المفاوضات باستعداد الدول العربية      ويلتزم العالمان العربي اإلسالمي في صلب القرار الداعي         . النهائي

  .واإلسالمية إلقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل في نهاية المفاوضات وبعد إبرام االتفاق بين إسرائيل وفلسطين
أعتقد أن قوى السالم في إسرائيل ستعتمد على هذه المبادرة الفلسطينية العربية اإلسالمية لتتحرك أكثـر فـي                  

  .السالم، والضغط على إسرائيل للشروع في التفاوضوجهة فرض خيار 
وال يهمني أن يأخذ اإلخوة الفلسطينيون بجميع ما جـاء فـي            . هذه مجرد أفكار أقدمها إلى القيادات الفلسطينية      

وأهـل  . وقد يجدون فيها ما يـصلح . اقتراحي فلم أقصد إلى ذلك بكل تأكيد، وإنما يهمني أن يتأملوا فيها بوعي    
  .عابهامكة أدرى بش

  2/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  تحديات األمن القومي الفلسطيني .32
  احمد سامح الخالدي  وحسين اغا 

 عاما التقت مجموعة من الفلسطينيين وحاولت اإلجابة عن االسئلة الحيوية التي كانت تحـيط               40منذ ما يقارب    
اح المـسلح كـالرد األنـسب والـسبيل         بقضيتهم آنذاك، وقد توافقت رؤيتهم حول البدء بالعمل العسكري والكف         

وفي محاولة إليجاد الرد المناسب على      . وانطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني على هذا األساس       . األفضل
ثم الحقاً توافقت الرؤية حـول مفهـوم حـل          . االسئلة والتحديات الالحقة، تم فيما بعد تقبل مبدأ الحل السياسي         

وفي أوائل التسعينات ثم الدخول في المفاوضـات        . قلة على جزء من أرض فلسطين     الدولتين وقيام الدولة المست   
  . مع اسرائيل بناء على الفصل بين مرحلة انتقالية ومرحلة نهائية
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اآلن، وبعد حوالى العقد والنصف من تجربة المفاوضات وما واكبها من قيام السلطة الوطنية ومن ثـم انهيـار                   
ضة الثانية، هنالك مجموعة من االسئلة المركزية الجديدة والجديدة القديمة التي ال            عملية السالم وانطالق االنتفا   

ان هذه االسئلة وان كانت اولية وغير كاملـة بالـضرورة، تُفـسر       . بد من مجابهتها ومحاولة ايجاد الرد عليها      
لرد على االسـئلة ومـا      بالمقابل، سيساهم ا  . التخبط الفلسطيني الذي من شأنه أن يستمر في غياب ايجاد الردود          

شابهها في وضع األسس الالزمة لتطوير اطار لمفهوم األمن القومي الفلسطيني يرشد العمل الـسياسي العـام                 
  : ويوضح األولويات والبدائل التي ستواجه الشعب الفلسطيني وصانعي قراره في المراحل القادمة

ين على حساب اآلخر؟ أيتوجـب علـى الفلـسطينيين          هل يأتي تحقيق أحد هذين الهدف      :بناء الدولة /  التحرير 1
التخلي عن أحدهما اآلن في سبيل تحقيق اآلخر؟ أي منهما يجب أن يحظى باألولوية؟ ما هـي النتـائج التـي                     
ستترتب على السعي نحو أحد هذين الهدفين فقط؟ ما هي رغبة االغلبية الفلسطينية في هذا المجال؟ هل تكـون                   

   للتحرير ام هل هي مرحلة او خطوة يمكن استخدامها إلنجاز التحرير النهائي؟ الدولة المحصلة النهائية
 كيف يمكن استشعار أفضليات فلسطينيي الخارج؟ كيف يمكن اشراك فلسطينيي الخارج في             :الخارج/  الداخل 2

ـ                   ن عملية صنع القرار، وعلى األخص في األمور التي تتعلق بمستقبلهم؟ هل يصح ان ينوب أحد الطـرفين ع
اآلخر في اتخاذ القرارات؟ هل يجب ان يتمتع اي من الطرفين بحق نقض القرارات الصادرة عـن الطـرف                   
اآلخر؟ كيف تؤثر التجربة المختلفة لكال الطرفين على الوحدة الوطنية والحياة الـسياسية ومـستقبل الـشعب                 

  الفلسطيني؟ 
الى الخارج؟ كيف تنظر منظمة التحرير الـى         كيف تنظر السلطة الوطنية      :السلطة الوطنية /  منظمة التحرير  3

فلسطينيي الداخل؟ هل يحتاج أحدهما الى اآلخر؟ ماذا لو اصطدمت المؤسستان؟ هل يجب ان تضمحل المنظمة                
وتتالشى، وفي أي ظروف؟ كيف يمكن للسلطة ان تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني وهي ال تضم في صفوفها اياً                  

 للفصائل الفلسطينية المسلحة المستقلة ان تتعايش مع منظمة التحرير، ولكـن            من فلسطينيي الخارج؟ هل يمكن    
  ليس مع السلطة الوطنية؟ 

 هل تخلى الفلسطينيون عن الكفاح المسلح؟ هل يجب عليهم ذلك؟ هـل مـن               :العمل السياسي /  الكفاح المسلح  4
لك مزيج مثالي وقابل للتحقيـق      الممكن ان تحقق المفاوضات غرضها دون التهديد باللجوء الى العنف؟ هل هنا           

يجمع ما بين التفاوض والكفاح المسلح؟ هل يساعد الكفاح المسلح في إجراء المفاوضات الفعالة والمثمرة؟ هـل                 
يجب حصر الكفاح المسلح بالجهات واألطراف غير الرسمية؟ أعلى منظمة التحرير والسلطة الوطنيـة بلـورة            

 التوفيق بين الفكاح المسلح من جهة، وبناء الدولة وسيادة القانون           موقف واضح من استخدام العنف؟ كيف يمكن      
  من جهة اخرى؟ 

 هل يجب التضحية باألمن الجماعي من أجل الحفاظ على األمن الفردي؟ أم             : األمن الفردي ال األمن الجماعي     5
بالعكس؟ هـل  هل العكس هو الصحيح؟ هل من الممكن ان يتحقق األمن الجماعي دون األمن الفردي، والعكس            

بمقدور حركة التحرر الوطني ان تضمن اياً من األمنين؟ هل من الممكن ان تستمر السلطة وان يكتب لها البقاء                   
  دون توفير أي من األمنين؟ 

 في غياب إمكانية الحل الدائم بسبب موازين القوى، هل علـى الفلـسطينيين أن               :الحل الدائم /  الحل المؤقت  6
 الخطوات التي يمكن اتخاذها للحؤول دون ان يتحول حّل مؤقت الى حل دائم؟ هي               يرضوا بحل مؤقت؟ ما هي    

باإلمكان الوصول الى حل دائم مقبول اآلن؟ واذا تم التوصل الى مثل هذا الحل، هل باإلمكان تطبيقه؟ ما هـو                    
 أم حـل دائـم      الخيار األفضل لحفظ الحقوق الفلسطينية األساسية، حّل مؤقت يؤجل البت في مثل هذه الحقوق،             

  يتنازل عنها؟ هل يعتبر التوصل الى اي من هذين الحلين، افضل من ال حل بالمرة؟ 
 هل هنالك إمكانية لقيام سياسة أحادية الجانب حقيقيـة؟ هـل بوسـع              :التفاوض/  الخطوات األحادية الجانب   7

الفلسطينية؟ هل بإمكـان    الخطوات من طرف واحد أن تنافس الدور الذي تقوم به المفاوضات في االستراتيجية              
الفلسطينيين ابتكار خطوات أحادية الجانب خاصة بهم؟ هل يجب عليهم ذلك؟ هل يعتبر سلوك الطريق األحادي                
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الجانب مغرياً للفلسطينيين بالضرورة؟ اذا تعذّرت العودة الى المفاوضات أيهما أفـضل، الخطـوات االحاديـة                
  لسياسات األحادية الجانب؟ الجانب، أم الال شيء؟ ما هي عواقب وآثار ا

 هل يمكن اعتبار الحقوق الفلسطينية التاريخية، حقوقاً أبدية؟ هل التغيرات علـى األرض              :الجغرافيا/ التاريخ 8
غير قابلة للنقض؟ هل تنبغي التضحية بالتاريخ في سبيل الجغرافيا؟ هل تتمتع الحلول القائمة علـى المـساومة                  

مومة؟ ما هي اآلليات التي تضمن ديمومة االتفاقيات المبنية على حلول الوسط            على الحقوق التاريخية بصفة الدي    
  فيما يخص الحقوق التاريخية؟ هل من مصلحة الفلسطينيين القبول بحلول وسط قد ال يكتب لها الدوام؟ 

ان كذلك،   هل يعتبر حق العودة واحداً من حقوق اإلنسان األساسية؟ واذا ك           :الحقوق السياسية /  حقوق اإلنسان  9
هل بوسع اي قيادة فلسطينية ان تتخلى عن هذا الحق؟ ما هو الموقف الفلسطيني الحقيقي إزاء هذه المسألة؟ هل                   
يجوز استبدال حق أساسي من حقوق اإلنسان كحق العودة، بآخر سياسي، كحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة                

  يين؟ والعكس بالعكس؟ ما الذي يطمح إليه غالبية الفلسطين
 هل تضمن دولة ذات حدود مؤقتة المصالح الفلسطينية اكثر          :األبارتايد أو الفصل العنصري   /  الدولة المؤقتة  10

من نظام االبارتايد؟ هل من الممكن ان يكون األبارتايد مرحلة ضرورية في سبيل الحصول على كامل الحقوق                 
 أجل تحسين فرص الفلسطينيين في تحقيق أهدافهم        الفلسطينية؟ هل من الممكن استخدام الدولة بحدود مؤقتة من        

  االخرى؟ اي من الخيارين يشكل تهديداً أكبر لألمن القومي الفلسطيني؟ 
 هل يعتبر العامل الديموغرافي في مصلحة الفلسطينيين فقط ألنه في غير مـصلحة              :األرض/  الديموغرافيا 11

حة الفلسطينيين في كافة الظروف السياسية؟ هل تُعتبر        الجانب االسرائيلي؟ هل يعمل العامل الديموغرافي لمصل      
الديموغرافيا عامال لمصلحة الفلسطينيين في غياب الحل السياسي، بينما يكون وجوده في غير مصلحهتم؟ هـل                
يعزز العامل الديموغرافي الفلسطيني من احتمال لجوء اسرائيل الى االجراءات الشديدة والمتطرفـة، أم هـل                

  يين على الحصول على حل أفضل؟ يساعد الفلسطين
 هل تتوافق الديموقراطية مع األنظمة السياسية واالجتماعية الفلسطينية التقليدية؟ هـل            :التقاليد/ الديموقراطية 12

  السبل الديموقراطية أفضل تمثيالً للواقع والتطلعات الفلسطينية من األساليب السياسية التقليدية؟ 
كساب عملية صنع القرار سالسة أكثر وتمثيالً أوسع، ام هل ستؤدي إلى تشويه             هل ستؤدي الديموقراطية الى إ    

العملية السياسية وإلى تهميش وتغييب قطاعات واسعة من المجتمع الفلـسطيني؟ هـل تـشكّل الديموقراطيـة                 
ة نفسها التي   بمفهومها المعاصر تهديداً للنمط الفلسطيني، الحياة؟ هل تتمتع نتائج االنتخابات الفلسطينية بالشرعي           

  تتمتع بها مرادفاتها في الغرب؟ 
 هل يعمل الزمن في مصلحة الفلسطينيين؟ هل بمقدورهم االنتظار لفترة اطول            :الواقع على األرض  /  الزمن 13

من خصومهم؟ هل تلغي عملية خلق الحقائق االسرائيلية األثر االيجابي لعامل الزمن؟ هل سـيتراجع حمـاس                 
مرور الزمن؟ في غياب الحل السياسي المقبول، كيف يمكن للفلـسطينيين اسـتغالل             الفلسطينيين لقضيتهم مع    

  عامل الزمن بالطريقة المثلى؟ 
 على العكس في غالبية الدول والشعوب األخرى، هل يصح للفلسطينيين ان يوافقـوا علـى                :الدويلة/ الدولة 14

ينية عن حقها في استخدام القوة في الدفاع عـن          تقييد سيادتهم والحد منها ولماذا؟ أيصح أن تتخلى الدولة الفلسط         
نفسها كشرط سبق من شروط قيامها، ولماذا؟ أيصح أن يقبل الفلسطينيون بفرض شروط أقسى على دولتهم من                 

  تلك التي تحكم كافة الدول األخرى في المنطقة؟ 
ة ثابتـة؟ هـل ينبغـي علـى         هل تمثل فكرة الحل القائم على دولتتن رؤية استراتيجي        : االستراتيجيا/ الرؤية 15

الفلسطينيين ان يبلوروا استراتيجية سياسية وطنية واضحة؟ وإذا كان األمر كـذلك، هـل ينبغـي علـيهم ان                   
يخرجوها إلى العلن؟ ألن تكون استراتيجية معلنة اكثر تقييداً؟ هل ينبغي عليهم بلورة رؤى بديلـة؟ مـا هـو                    

  ف التشرد واالحتالل والتشرذم؟ االسلوب األمثل للوصول الى رؤى مشتركة في ظرو
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 في غياب وجود الدولة، هل ينبغي ان يتم التوصل الى القرارات الوطنية التاريخية عـن                :االغلبية/ التوافق 16
طريق التوافق؟ هل يؤدي غياب التوافق الى الشلل السياسي؟ هل يؤدي حكم االغلبية الى التفرقة؟ أيهما اكثـر                  

رر وطني، التوافق أم االغلبية؟ هل يكتسب رأي االقلية شرعية أكبر فـي حـال               ديموقراطية بالنسبة لحركة تح   
  القرارات التي تتخذها األغلبية تحت ضغوط موازين القوى؟ 

 هل ينبغي أن يكون لحركة تحرر وطني تفتقر إلى دولة، رئيس أم قائد؟ مـا الفـرق بـين                    :الرئيس/ القائد 17
د تتجاوز األعراف الديموقراطية، هل يمكن للرئيس المنتخب ان يقوم          االثنين؟ علما بأن بعض متطلبات القيادة ق      

بمثل هذا الدور؟ ما هي الضوابط المؤثرة على القائد؟ هل يمكن للرئيس االضطالع بدور القائد، أم أنـه مقيـد                    
  بالضوابط التي يفرضها التصرف كدولة؟ 

دي على حساب النضال السياسي؟ هل يقيـد         هل يأتي الرخاء االقتصا    :اإلنجاز السياسي / الرخاء االقتصادي  18
الرخاء الحركة الوطنية، أم هل يرفد منها بموارد اكبر؟ هل شأن الدفاع عن المكتسبات االقتصادية ان يقلّـص                  
من مساحة الخيارات السياسية؟ ما هي اهمية البعد االقتصادي بالنسبة للنضال الوطني؟ هل يمكن شراء الحركة                

  الوطنية؟ 
 هل ينبغي تشجيع التنمية االقتصادية لقطاع معـين فقـط مـن الـشعب               :التنمية القطاعية / الوطنية التنمية   19

الفلسطيني؟ هل تؤدي التنمية القطاعية الى بت الفرقة بين صفوف الشعب الواحد، أم هل تـوفر المزيـد مـن                    
ب الـسياسية واالقتـصادية     الموارد؟ هل تُفقر التنمية غير المتوازنة الحركة الوطنية؟ هل يسهم اختالف التجار           

  للقطاعات المختلفة من الشعب الفلسطيني في اضمحالل حركة وطنية موحدة؟ 
 هل يحد دور دولي اكثر نشاطا من استقاللية القرار الفلسطيني؟ هل ينبغي النظر              :التدويل/  القرار المستقل  20

ف اآلخر، بينما يعتبر كنقطـة سـلبية        الى التدخل الدولي كنقطة ايجابية عندما يستخدم كأداة للضغط على الطر          
عندما يحين وقت تطبيق االتفاقيات؟ هل شأن الوجود الدولي على األرض زيادة الضغط باتجاه الحل، ام باتجاه                 
االستقرار والتهدئة؟ ما الفرق بين األدوار التي تلعبها كل من الدول العربية والـدول االوروبيـة والواليـات                  

  يما يخص استقاللية القرار الفلسطيني؟ المتحدة واالمم المتحدة ف
  2/1/2006السفير 

  
  هل تتكرر التجربة الجزائرية فلسطينيا؟؟ .33

  يوسف شرقاوي
حينما فازت الجبهة االسالمية لإلنقاذ بالدورة األولى من اإلنتخابات المحلية والتشريعية في الجزائر قبل عقـد                

 العربي الرسمي ذلك الفوز الساحق للجبهة، رغم أن          امونيف من الزمن تقريبا، لم يرق ألمريكا والغرب والنظ        
  . آنذك  كانت ديمقراطية اإلنتخابات

 في الجيش واألجهزة األمنية في الجزائر الخطأ التاريخي األكبر في تاريخ الجزائـر،                المتنفذون  حينها ارتكب 
باع الجبهة وطـاردتهم وأتبـاعهم      المتمثل بإلغاء نتائج اإلنتخابات وإتباع نهج اإلستئصال واإلقصاء لرموز وأت         

 دم لم يستنزف اقتصاد البالد فحسب بـل هـدد            وزجت بهم في السجون والمعتقالت، وأغرقت البالد في حمام        
  .االستقرار والسلم األهلي في البالد

ا  قادة األجهزة األمنية الذين الغـو       حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحزب الحاكم الذي كان ينتمي اليه          
حرب التحرير وخالل فترة اإلستقالل، ظـل    يستند إلى تاريخ نضالي عريق، إبان      كان حزبا   نتائج اإلنتخابات 

الحزب متماسكا حتى وفاة الرئيس هواري بو مدين، طفى بعدها فساد الحزب على السطح اثناء حكم الـشاذلي                  
ي الى محاسبة رموز الحزب وأركان      بن جديد، نتيجة ضعفه وعدم حضوره القيادي، مما حدا بالشعب الجزائر          

الحكم في صناديق اإلقتراع، في أول انتخابات محلية وتشريعية ليس حبا بجبهة اإلنقاذ اإلسـالمية بـل كرهـا              
  .بحزب جبهة التحرير ورموز النظام
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،  في مناطق سلطة الحكم الذاتي اإلداري المحدود فإن الحزب الحاكم تعفن نتيجة وجودة على رأس السلطة                 أما
ألنة كان يحمل أصال بذور العفن بداخلة، وقد تكون تلك البذور سببا في فنائة وتالشية وقد يصبح في أحـسن                    

  .الحاالت حزب أقلية كما هو حال حزب جبهة التحريرالوطني في الجزائر
 التجربة الجزائرية تلك يجب أن تقرأ بتمعن وبعمق وبحس عالي من المسؤولية الوطنيـة واألخالقيـة، لـئال                 
تستحضر تلك التجربة تماماً في مناطق سلطة الحكم الذاتي اإلداري المحدود، والتي ستشهد انتخابات تـشريعية                

 القادم ألن هناك بوادر إلستحضارها من قبل رموز في السلطة محكومة فقط بمصالحها الشخـصية                25/1في  
بتاريخها النضالي والذي هو أبعـد مـا        همها األول واألخير القفز إلى سدة الحكم، مهما كانت النتائج متذرعة            

أداة قياس لتقييم من هو المناضل ومن تتقـاطع         ) فتح (يكون عن النضال والمناضلين، لواعتمد الحزب الحاكم        
  مصالحه مع مصالح اإلحتالل

 في الجزائر تم الغاء نتائج اإلنتخابات بعد صدور نتائجها أما في مناطق سلطة الحكم الذاتي اإلداري المحـدود                 
فهناك مؤشرات على الغاء نتائج اإلنتخابات قبل صدور النتائج، حيث المؤشرات تؤشر إلى فوز حماس بعـدد                 

  .المقاعد التي تريدها مما يسبب هذا الفوز إحراجا للسلطة ولحزبها الحاكم
ـ                    اج قد تحمل اإلنتخابات التشريعية القادمة في طياتها تالشي الحزب الحاكم مهما حاول عكس ذلـك فـي انته

تكتيكات انتخابية في توحيد الئحتاه في اإلنتخابات التشريعية والتي لن تنهي األزمة بل قد تؤجلها إلى ما بعـد                   
  . اإلنتخابات

عودة على ذي بدء إلى ما يهمنا في هذا الموضوع ، هنالك حقيقة يجب أن يقرأها المواطن الفلسطيني جيـداً،                    
جبه كونها تمس كرامته الشخصية، وهي أن من أمر بإحتالل مراكـز            وعليه أن ال يقبل بها أبداً ألن هذا من وا         

لجان اإلنتخابات وحرق صناديق اإلقتراع لإلنتخابات الداخلية للحزب الحاكم وإتالف األجهزة ومصادرتها مـن       
المقرات نتيجة عدم رضاه عن ترتيبه التسلسلي في القوائم، ال يعقل أبداً أن يرضى بقبول النتـائج فـي حـال                     

اقه في اإلنتخابات التشريعية، كونه بعيداً عن ثقافة الديمقراطية وثقافة التعدية السياسية، وثقافة التناوب على               إخف
السلطة، ولن يقبل مستقبالً في تكريس العالقات الديمقراطية داخل النظام السياسي الفلسطيني، ولن يرضى أبدا               

اديق اإلقتراع، ألن من يأمر مناصريه بقطع الطرق،        التخلي عن موقعه في السلطة نتيجة فوز اآلخرين في صن         
 وترويـع المـواطنين،    وإطالق الرصاص، وحرق اإلطارات المطاطية في الشوارع وحرق مراكز اإلقتـراع      

والتصريح جهاراً نهاراً وهو مقنع أمام الفضائيات أنه سيمنع اإلنتخابات إن لم تؤجل، ألنه ُأمـر بـذلك مـن                    
 يريد على قوائم اإلنتخابات، جاهز ألن يلغي نتـائج اإلنتخابـات،ويغرق الـشارع              مسؤول لم يدرج إسمه كما    

الفلسطيني بالدم، إن لم ترق له النتائج، مستحضراً من حيث يدري أو ال يدري التجربة األليمة لألشـقاء فـي                    
ج الواهيـة مـا     جزائر، وهو جاهز لتعطيل الحياة الديمقراطية قبل إسرائيل وأمريكا وأوروبا، ولديه من الحج            ال

  . تفوق حجج بوش وشارون وسوالنا، ألن مشروعه السياسي البقاء متربعا على صدر العبادالى األبد
أصحاب تلك المشاريع لم يكن ليجرؤا على ذلك لو أن فتح حزبا ثوريا متماسكا لحوكموا قانونياً ألنهـم ليـسوا                    

ن التنسيق األمنـي والقـاء القـبض ومطـاردة          أبرياء، بدءاً من المطبعين مع العدو الصهيوني، مرورا بفرسا        
المناضلين وتسليم خاليا المقاومة للعدو، والمسيطرين على المعابر الذين أثروا على حساب معانـاة الـشعب،                

بل ). حق العودة (وانتهاءاً بمن صاغوا وثيقة العار وثيقة جنيف، والتي ال تمس جوهر القضية الفلسطينية فحسب             
، ألن فرسان تلك الوثيقة     1948ائنا الفلسطينيين من األراضي الفلسطينية المغتصبة عام        تهدد بطرد أحبتنا وأشق   

  .العار أقروا بيهودية دولة إسرائيل
إن ضعف أبو مازن وعدم حضوره، وعجزه عن مجابهة تلك الزمر بحقيقتها، يفسر ضعفا ورغبة للرئيس فـي   

  .  مستقبالوصول األحوال إلى ما وصلت إليه، لغاية في نفسه قد تظهر
لألسف معظم مرشحي فتح لم ولن يستوعبوا أن الديمقراطية من أبسط معاينها احترام رأي األغلبية، واالحتكام                
إلى نتائج صناديق االقتراع مهما كانت النتائج رغم أن الجميع تعهد بااللتزام بأصـول العمليـة الديمقراطيـة                  
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قدت زمام السيطرة على الحزب الحاكم وقادة األجهزة األمنيـة،           القيادة الفلسطينية ف   .والقبول بنتائج االنتخابات  
ويخطئ من يعتقد أن ما يجري هو انفالتاً أمنياً كما يروق للبعض أن يسميه، ما يجري انفالتا رسميا وبأمر من                    

 قادة األجهزة األمنيـة عنـد        أعلى المستويات، ويخطأ من يعتقد أن قيادة السلطة سيكون بمقدورها كبح جماح           
حماس وهزيمة مرشحي الحزب الحاكم أوإخفاق هذا        دور نتائج اإلنتخابات التشريعية، عند اإلعالن عن تقدم       ص

المرشح أو ذاك، ألن ثقافة الحزب الحاكم و ثقافة مرشحيه غربية عجيبة، ثقافة تقاسـم المـصالح، والغنـائم،                   
الجزائرية األليمـة أو ابعـاد شـبح        والمحاصصة، لذلك لن يكون بمقدور قيادة السلطة منع استحضار التجربة           

التدخل األمني في اإلنتخابات ونتائجها في التجربة الفلسطينية، ألن هناك تقاطع بين مصالح بعض المرشـحين                
ومصالح أعداء الشعب الفلسطيني ألن أعداء الشعب الفلسطيني مصرون على حرمان الشعب الفلـسطيني مـن        

 الطريق على تأسيس نظام سياسي فلسطيني شـرعي متماسـك، يـؤمن             اختيار ممثليه في البرلمان القادم لقطع     
بالتعددية والمشاركة السياسية وبالتناوب على السلطة، خدمةألهداف الشعب الفلسطيني بـالتحرر مـن الكذبـة               
الكبرى وهي أن بامكان الشعب الفلسطيني بناء سلطة وطنية تحت اإلحتالل، يكون لها كرامـة، تـدافع عـن                   

 وأهداف الشعب الفلسطيني في التحرر واإلستقالل والتطورالديمقراطي وبناء المجتمع المدني،           مصالح وتطلعات 
سلطة يكون بمقدورها أن تقول إلسرائيل وأمريكا وأوروبا ولدول الجوار إن االنتخابات التشريعية شأنا داخليـا                

وكيل إحتالل سلطة    زة تقوم بدور  فلسطينيا، ألن ما يسعى إليه األعداء وأعوانهم هو سلطة مسلوبة اإلرادة عاج           
  .عاجزة أن تضبط وضعها الداخلي والخالص من الذين يتاجرون بمعاناة الشعب الفلسطيني

قيادة السلطة الحالية ليس لديها النية أو اإلرادة أو الرغبة في ترتيب وضعها الداخلي ألنهـا ليـست بمـستوى                    
القيادة بثقافة الديمقراطية وتعزيزها وهي عاجزة عـن        تضحيات الشعب الفلسطيني، لذلك ال يمكن أن تقبل تلك          

تأمين األمن واألمان والحرية والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، ومقاومة اإلنحطاط، وعاجزة عـن التـصدي               
لمن يأمر بالفلتان الرسمي على كافة األصعدة، وحتما ستكون عاجزة عن التصدي لمن يعمـل جاهـداً علـى                   

لن يستطيع أبو مازن منع استحـضار       . ائرية في مناطق الحكم الذاتي اإلداري المحدود      استحضار التجربة الجز  
  .التجربة الجزائرية فلسطينياً لوجود متنفذين على غرار اللواء خالد نزار على رأس األجهزة األمنية

  .إن لم نعمل جميعا على استبعاده ومقاومته... شبح التجربة الجزائرية األليمة قادم 
  .لناظره قريبوإن غدا 

  1/1/2006 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  الهدنة واالنتخابات والفوضى الفلسطينية  .34
  رأي البيان  

الرئيس . لم يحصل تفاهم أو اتفاق على تمديدها      .  تكون مهلة التهدئة الفلسطينية، قد انتهت      2006مع دخول عام    
فصائل فلسطينية أبدت رغبتها    . رير االستحقاق االنتخابي  الفلسطيني دعا إلى استمرار العمل بها على األقل لتم        

  . في الموافقة على دعوة عباس
يزعم هذا األخير أن   . فصائل أخرى ومنها ما هو مرتبط تنظيمياً بفريق السلطة، أعلن رفضه ألي تجديد للتهدئة             

هويدها لألرض وبناءهـا    ال هي أطلقت سراح األسرى وال أوقفت عدوانها وت        . إسرائيل لم تلتزم بالمطلوب منها    
  . للجدار، وبالتالي فال فائدة ترجى من الهدنة معها

فاالنتخابات على األبواب والصراعات    . يأتي ذلك في ظل واقع مأزوم إلى أبعد الحدود، سياسياً وانتخابياً وأمنياً           
ري الحديث عن   في لحظة يج  . حتى بين أطراف الفريق الواحد    . حولها محتدمة إلى درجة االحتكاكات المسلحة     

  . في لحظة أخرى ترتفع أصوات مطالبة بالتأجيل االنتخابي. الئحة واحدة لهذه القوى
ثم بعدها مباشرة تحصل احتالالت مـسلحة لمراكـز         . فجأة يصار إلى اإلعالن عن التوافق على الئحة واحدة        

لت في خطف رهائن    ويحدث ذلك وسط حالة مستفحلة من فوضى السالح وانفالت األمن؛ تج          ! ومكاتب رسمية 
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وكل واحدة من هذه العمليات لها أغراضها والجهات، المجهولة أحياناً          . واحتالل فنادق نابلس ومنشآت حكومية    
  . الواقفة وراءها

ومع نهاية فترة التهدئة واقتراب االنتخابات، التي مازالت اجواؤها ملتبسة، عادت غزة عملياَ إلى الوقوع تحت                
  . فإسرائيل أقامت ما تسميه منطقة أمنية عازلة شمال القطاع.  تحت سيفهأو على األقل. االحتالل

يعني عمليا وكأنها عادت إلى     . ووضعتها تحت رحمة قصف مدفعيتها وطيرانها بعد منع أهلها من الدخول إليها           
  . رائيليةاألمر الذي ارتفعت معه وتيرة المناوشات، تبعاً الرتفاع منسوب العمليات العدوانية اإلس. احتاللها

ولتوتير األجواء أكثر فأكثر والتمهيد لتعنيف هذه العمليات بدأت الدوائر األمنيـة اإلسـرائيلية تهيئـة المنـاخ                  
للتصعيد عبر إشاعة المزاعم في وسائل اإلعالم بأن الفصائل والقوى الفلسطينية، تتأهـب السـتخدام أسـلحة                 

  ! وصواريخ أشد فعالية وقوة نارية
ويش على االنتخابات الفلسطينية من خالل التحذير والتهويل من احتماالت فوز هذا الفصيل             يرافق ذلك حملة تش   

  . أو ذاك ومن إمكانية مشاركته في السلطة الفلسطينية وحكومتها المرتقب انبثاقها عن االنتخابات
المـشكلة،  . ليس من المتوقع ان يصدر عن إسرائيل غير مثل هذه البضاعة وال يحتاج األمر إلى شرح وتعليل                

في إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، تكمن بشكل أساسي في البيت الفلسطيني، الذي لم يقو حتى اآلن ان                  
يصل إلى توافق بين أصحابه حتى على ضبط الوضع األمني الداخلي، الـذي يكتـوي بنـار فلتانـه الـشعب          

  ! وكأن هذا األخير ال يكفيه االحتالل. الفلسطيني
فهل يكون الوضع الفلسطيني جاهزاَ ولـو بالحـد         . إسرائيل تعمل على هذا األساس    . سطيني حاسم عام فل 2006

األدنى لمواجهة هذا التحدي المصيري أم يبقى غارقاً في اشكالياته وصراعاته في حين إسرائيل تواصل نهـب                 
  األرض من تحته؟

  2/1/2006البيان 
 

  لتزويروا... االنتخابات التشريعية بين كوابيس التأجيل .35
   رائد عواشرة

بالرغم من حالة اإلجماع الفلسطيني على ضرورة إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها وباسـتثناء موقـف         
إلجرائها والمطالبة بتأجيلها للعديد من   حركة الجهاد تبرز معارضة فتح من خالل موقفها الدفين وغير المعلن

    .األسباب الخاصة والتي تخص داخليا الحركة
وتفاعل موضوع االنتخابات التشريعية مع مجمل الساحة الفلسطينية بحيث أصبحت في حالة من الغليان، فكلما               

إن هذا التصعيد والذي بات يعرف بالفلتان األمني اخذ         . اقترب موعد االنتخابات كلما تأزمت الساحة الفلسطينية      
يصبح شكال رسميا بواقعة إغالق معبر رفح       منحى خطيرا وبرز بشكل مؤسسي في إحدى التنظيمات بل تعداه ل          

ميل لهم في مشكلة خارج المعبـر وطـرد بعثـة المراقبـة             زمن قبل الشرطة الفلسطينية احتجاجا على مقتل        
  .األوروبية

 داخـل فـتح     - قبائـل سياسـية      –إن حالة الفلتان والفوضى األمنية التي نعيشها هي نتاج ومن صنع تيارات             
 األمنية، فالخطف والقتل واالقتحام واحتالل المؤسسات الحكومية وشبه الحكوميـة           ومتصلة بالسلطة واألجهزة  

ومصادرة األجهزة وتحطيم األثاث ليس بالعمل العبثي هدفه العنف والتخريب بل أن لهذا الفلتان أهدافه وأدواته                
  .لغاية تحقيق مكاسب ومطالب ما

ركز في محاولة تعطيل االنتخابات التشريعية ومحاولـة        تت إن المطلب األساسي لحالة الفلتان والفوضى األمنية        
ولغايات فهم أسباب رفض االنتخابات التـشريعية       . طموحة إلعالن حالة من الطورائ في المناطق الفلسطينية       

تأجيل االنتخابـات؟ إن    /ومحاولة تعطيلها، فانه من المهم التعرف على المستفيدين ومن لهم مصلحة في تعطيل            
  -:ر وهم من لهم مصلحة كث
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فتح نفسها لها مصلحة بالتأجيل لكونها تراجعت جماهيريا وشعبيا بسبب كافـة الممارسـات والظـواهر                : أوال
 ولغاية اآلن، وأجراء االنتخابات في موعـدها وكمـا          1994السلبية التي صنعها مسؤوليها وأعضائها منذ عام        

  . تشير استطالعات الرأي ليس في صالح فتح
فهـذه المـصلحة    . خابات مصلحة سياسية مشتركة للسلطة الفلسطينية والحكومة اإلسـرائيلية        تأجيل االنت : ثانيا

  .المشتركة تقف صفا في وجه وصول قوى المعارضة الوطنية واإلسالمية إلى التشريعي
سواء كان جهات فلـسطينية فـي تنظيمـات أو          ) وهم كثر (المستفيدون من حالة الفساد والترهل الداخلي       : ثالثا

  . ودوائر حكومية أمنية ومدنية إضافة إلى أطراف عربية وإسرائيلية وأجنبيةمؤسسات
فاالنتخابات القادمة هي ضد مصلحة أعضاء المجلس التشريعي الحاليين والذي سيودع معظهم المجلـس         : رابعا

  . والى األبد
رفـان يـسعيان    وإجراء االنتخابات في موعدها ضد مصلحة األمريكان واالوروبين وخاصة بـان الط           : خامسا

ولعـل موضـوعة    . النتزاع مطالب إسرائيلية وهي تنازالت من قبل المقاومة الفلسطينية وباألخص من حماس           
واالعتـراف   العلني واالبتعاد عن العمل المقاوم المـسلح      ) السلبي(الهدنة والتحول إلى النضال السلمي      /التهدئة

  .مريكية واألوروبية وأوراق المساومةبشرعية وجود االحتالل ودولته تقف في مقدمة المطالب األ
واالنتخابات ضد قبائل والتيارات العديدة داخل فتح، فهذه القبيلة لم تحصل على تمثـيال فـي القـوائم،                  : سادسا

.... وثانية تريد رواتب نضير مقاومتها لالحتالل، وثالثة تريد وظائف إلفرادها، ورابعة تريد مساعدات ماليـة              
  .مهم لطرح المطالب وخاصة لحملة السالحواالنتخابات فرصة أما

  :أما طرق التأجيل فهي كثيرة
التأجيل بسبب الفوضى األمنية وخلق ذرائع ذات صلة بأمن االنتخابات لغايـات ضـمان نزاهـة العمليـة                  * 

فتواجد المراقبين الدوليين مهم جـدا إلضـفاء الـشرعية علـى االنتخابـات              . االنتخابية وخاصة يوم االقتراع   
ينية وغيابهم بذريعة سالمتهم وأمنهم يدفع الجهة المشرفة على االنتخابات ورئيس السلطة لتأجيلها ضمانا              الفلسط
وإذن كيف يمكن تفسير خطف األجانب والتهديد بخطف المراقبين الدوليين على االنتخابات في حالـة              . لنزاهتها

  .غزةحدوثها واالعتداء وتحطيم مقر نادي موظفي األمم المتحدة في قطاع 
جهات فاعلة للضغط على السلطة الفلـسطينية       /وكذلك فان حالة الفلتان األمني قد يدفع باللجنة الرباعية أو جهة          

ورئيسها لغايات تأجيل االنتخابات متذرعة بأمن االنتخابات من جهة ورفضها لمشاركة حماس بمواقفها الحالية              
  .من إسرائيل من الجهة األخرى

 فان ذريعـة     ...ت مصلحة سياسية مشتركة للسلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية       ولكون تأجيل االنتخابا  * 
القدس والتصريحات اإلسرائيلية ومضمونها منع إجراء االنتخابات في القـدس ورد الكثيـرين مـن الـساسة                 

رائيلية لـم   الفلسطينيين بأنه ال انتخابات دون القدس يمثل طريقة لتأجيل االنتخابات وخاصة وأن الحكومة اإلس             
  تتراجع رسميا عن موقفها 

التأجيل من خالل إجراءات إسرائيلية تتعلق بتصعيد ضد الفلسطينيين من خـالل جملـة مـن اإلجـراءات                  * 
  ... التعسفية وعمليات القتل واالغتياالت واإلغالق والقصف والهدم

هل ستكون االنتخابـات    :  أخر وهو  من المؤكد أن هذه العقبات بحاجة لتذييل وفي حالة تذيليها فانه يبرز سؤال            
ألنه مـن الـصعوبة ضـمان        لماذا؟  ... القادمة نزيهة فيما لو جرت في موعدها؟ ال احد يستطيع اإلجابة بنعم           

فلجنة االنتخابات المركزية وإجراءاتها ومهما كانت      . نزاهة االنتخابات؟ والسبب تعدد إطراف العملية االنتخابية      
فيكفي القول أنه تم تسجيل الكثير من المخالفات والخروقات في انتخابات رئاسة            . واضحة ليست ضمانا للنزاهة   

كما وان رضوخ اللجنة تحت تهديد وضغط احد التيارات السياسية مرة يعني إمكانية كبيرة              . السلطة الفلسطينية 
االنتخابـات  للرضوخ مستقبال وألكثر من مرة، ناهيكم على أن أصحاب النفوذ في الطـواقم التنفيذيـة للجنـة                  

  .المركزية مصالحهم تتقاطع مع جهة سياسية ما وهم أيضا محسوبين على نفس هذه الجهة
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وفيما يتعلق بالقضاء، فقرار القضاة تمديد باب تسجيل القوائم االنتخابية والترشح وفتح المجـال لفـتح لـدمج                  
يس السلطة يعطون األولوية لمـصالح      قائمتيها بعد انتهاء المدة القانونية يعكس أن القضاة المعينون من قبل رئ           

   فاستقاللية القضاء يجب أن تكون بعيدة عن أي اعتبارات ومصالح سياسية... فتح
 1996وفيما يتعلق بالرقابة، فلنتذكر تقارير اللجنة الدولية بقيادة كارتر المشرفة على الرقابة على انتخابات عام                

أنها نزيهة وحرة وبعيدة عن التالعب فيمـا خالفتهـا تقـارير            والتي وصفت بها العملية االنتخابية التي جرت ب       
وهذا يعني أن الرقابة الدولية كانت هشة وان التقارير التي ستصدر عنها منها قد              . المؤسسات األهلية الفلسطينية  

  .ترتبط سياسيا بنتائج االنتخابات وتتم تسييسها لصالح الطرف المفضل غربيا والمرغوب به
الدوائر أو أبان نقلها في وسائط      / و سيطر المسلحون على صناديق االقتراع سواء في المراكز        وما العمل فيما ل   

  النقل واجبروا السيارات الناقلة والعناصر البشرية التي فيها من على تغيير هذه الصناديق؟
ندق مصلحة  قانون وقضاء ومنفذ ومراقب يقفون في نفس خ       : وعليه، فإذا كانت مدخالت العملية االنتخابية وهي      

الجهة السياسية، باإلضافة إلى أن التشويش الذي قد يحدث سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا يصب في مـصلحة                  
  .نفس الجهة السياسية، فمن المؤكد أن التالعب وعدم النزاهة هي نتيجة يمكن التوقع بحدوثها

وتبقـى  ... ن األجواء المالئمة لهـا    فهل يريد ويستطيع رئيس السلطة المضي قدما في إجراء االنتخابات وضما          
 واألمن قبل االنتخابات إلى التعويم والمطالبة بتفكيك المقاومـة الفلـسطينية             الخشية من أن تتحول دعوة األمن     

  .وبدال من ضبط قبائل السلطة وفتح والعناصر المسلحة يتم فتح معارك ضد المقاومة والمطالبة بنزع سالحها
  1/1/2006 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  خطاب يطرح نهجا جديدا لحركة حماس  .36

  هيثم الصادق
يستشف من الموقف السياسي لحماس الذي أعلنه خالد مشعل أن لدى حماس مفهوما جديـدا للعمـل الـسياسي                
يتضمن في خطوطه العامة تحديد أسس السلطة السياسية بوصفها األداة الرئيسية لتفـريخ الـسياسات العامـة،                 

امج تنموية لتحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين بدءا باإلصالح االقتصادي ومحاربة الفساد وضمان            وتقديم بر 
هامش واسع للمشاركة الشعبية في القرارات الوطنية وتفعيل أجهزة منظمة التحرير وجميعها أمور تعتمد على               

لعمل السياسي دون حالة للتفاوض مـع       الطابع األساسي لالدارة السياسية الحاكمة،، لعل هذا هو المفهوم العام ل          
  .إسرائيل والذي رشح من خالل ما تناقلته وسائل االعالم من مقتطفات مازالت بحاجة للكثير من التوضيح

حماس وفق ذات التصريح لمشعل لم ترفض التفاوض السياسي ولكنها على ما فهم من ذلك التصريح ترغـب                  
كون من طرف واحد يواجه بتعنت إسرائيلي بل استنادا إلى          في وضع أسس وضوابط لهذا التفاوض بحيث ال ي        

المقاومة كركيزة أساسية وإلى البرنامج الوطني الفلسطيني دون تنازل عن الثوابت والحقوق الوطنية المشروعة              
واللهاث وراء استرضاء إسرائيل والسباحة مع مواقفها، وهو توجه سياسي من شأنه أن يعيد لغة التفاوض إلى                 

 السياسية السليمة، بعد أن تعثرت أساليب التفاوض التي اعتمدت االنفتاح غير المشروط للتفاوض مـع                قواعدها
  .إسرائيل في تحقيق مكاسب حقيقية للشعب الفلسطيني
السالح إلى انفتاح على التسييس المـستند إلـى شـرعية            إذن فإن حماس تسعى لتجاوز ظاهرة التفاوض بلغة       

ام للسياسة بوصفها فن الممكن دون إسقاط لخصوصية الحقوق المشروعة للـشعب            السالح، وفي إطار الفهم الع    
  .الفلسطيني، ولكن باستغالل كافة أنواع وادوات وشروط تحسين معيشته وتحقيق طموحاته الوطنية

إال أن تحقيق برنامج حماس السياسي الجديد ينبغي أن ال يعتمد أسلوبا إقصائيا لفصائل العمل الوطني األخـرى         
 أن يتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية منطلقا ثابتا، سيما وأن هذه الوحدة أحد أهم استهدافات إسرائيل لتأجيج                 بل

  .فتنة داخلية في صفوف الشعب الفلسطيني
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إن حديث مشعل يرتكز إلى التنامي المتواصل لزخم الرفض الشعبي للتسوية وفق اآلليات التي كرست تقليدا في                 
  .صطدامه المتواصل بالتعنت اإلسرائيليأداء السلطة رغم ا

لقد أعلنت حماس أنها ستطرح برنامجا انتخابيا شامال خالل األيام القليلة المقبلة يتناول الجوانـب االقتـصادية                 
والسياسية واالجتماعية والعلمية، وهو تحول نحو تحقيق تنمية مستدامة للشعب الفلسطيني، وهذا يؤكـد قناعـة                

ب ووسائل العمل بين المقاومة المشروعة والنضال السلمي لتحسين البنى األساسية للشعب            الحركة بتكامل أسالي  
  .الفلسطيني وهو توجه بال شك إيجابي في مرحلة يعيش فيها الشعب الفلسطيني ظروفا حياتية معقدة
عادل يـشكل   إن تمسك المقاومة الفلسطينية بتحقيق طابع التنمية والتطوير يعكس إيمانها بضرورة تحقيق سالم              

  .البيئة المالئمة لهذا التطور
ان برنامج حماس التنموي وانخراطها في العمل السياسي يشكل أساسا لالنفتاح على عالقات دولية سـليمة، إن                 

  .توافرت لدى المجتمع الدولي رغبة حقيقية في مساعدة المنطقة على إقامة سالم عادل
 2/1/2006الوطن القطرية 

 
  انتهازية االنتخابات .37

  عصام عدوان. د
من المعروف أن درجة قمع االحتالل الصهيوني للقوى الفلسطينية تتناسب طردياً مع جذرية وصالبة نـضال                
كل قوة منها، وهذا ما يجعل ظروف العمل أمام التنظيمات األكثر جذرية في مقاومة الوجود الصهيوني أكثـر                  

كوادرها وأعضائها لممارسـة أسـاليب النـضال        بل وهذا ما يدفع هذه التنظيمات إلى تكريس معظم          . صعوبة
وهي بذلك ال تستطيع أن تـسمح ألعـضائها فـي أن            . األعلى وإلى أن تأخذ أشكاالً من السرية أكثر صرامة        

يتهاونوا في كشف انتماءاتهم، بل إن ظروف النضال وطبيعة العدو نفسه ال تسمح لهم بذلك، وهذا مـا يتـيح                    
ألن تبدو وكأنها تقود الجبهة الوطنية الفلسطينية وأن تسخرها كمركز قوة لها،            الفرصة أمام القوى األقل جذرية      

  .وأن تدعي لنفسها ما يحققه شعبنا من انتصارات تصنعها البندقية الفلسطينية 
قد يظن القارئ الكريم أن قائل هذه الكلمات إنما هو بعض الفصائل الفلسطينية قليلة الحظ في شعبيتها، حيـث                   

أو قد يظن الـبعض أن      .  عن ضعف جماهيريتها بأنها تحمل البندقية في وجه العدو الصهيوني          تسعى للتعويض 
حماس قد قالت هذه الكلمات لتبرر سلفاً أي مفاجآت قد تتمخض عنها انتخابات المجلـس التـشريعي القادمـة،                 

ت المالحقة بالفعـل،    فتبرر قصورها عن تحصيل األغلبية بأنها مالحقة من ِقبل االحتالل في الضفة، وقد حصل             
  .ولم تعد تخمينات أو سيناريوهات محتملة، وإنما هي واقع عاشته وتعيشه حماس في الضفة

لكن المفاجأة أن قائل تلكم الكلمات إنما هي فتح، وذلك في العدد الرابع من نشرة فتح الداخلية الصادرة بتـاريخ                  
 فاعلة، وكان ذلك رداً منها علـى بـروز          نحو جبهة وطنية  :  تحت عنوان  25،  24م في الصفحة    20/2/1980

التيار اليساري في داخل األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل بدا معه أكثرية، وبدت معه فتح وكأنها أقلية، رغم                 
قيادتها للكفاح المسلح وللساحة الفلسطينية الخارجية آنذاك، بما يعني أن الجبهة الوطنية الفلسطينية سوف تهيمن               

سار الفلسطيني بدرجة تفوق كثيراً حجم نضالهم الوطني وخصوصاً الكفاح المسلح الذي قادته فتح              عليها قوى الي  
وتصورت أن اآلخرين سيقطفون ثمرته، وهو ما يعني تزويراً للحقائق، وطمساً وغمطاً لنضال فـتح والقـوى                 

  .التي تبنَّت الكفاح المسلح
م؟ وهل تِقر بأن نتائج االنتخابات في الضفة فيما لـو           1980هل تقبل فتح بمنطقها الذي تحدثت به عام         : واآلن

جاءت لغير صالح حماس، أن ذلك عائد لمالحقة االحتالل لقيادات وعناصر حماس بدرجة أثّرت على حجمهـا                 
في االنتخابات؟ وهل تعترف فتح بأن هذا القمع الصهيوني لحماس دليل على جذرية حماس وصالبة نـضالها؟                 

لسرية من ِقبل حماس غير موجه ضد إجراءات االحتالل فقـط، وإنمـا خـشية كـشف                 بل إن اتخاذ أشكال ا    
ففي الوقت الذي تجري فيـه فـتح انتخاباتهـا          . عناصرها لقوى األمن الفلسطينية أيضاً، التي تهيمن عليها فتح        
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وبينما تتـاح   الداخلية علناً إلفراز مرشحيها لالنتخابات التشريعية المقبلة، تختار حماس مرشحيها بشكل سري،             
العضوية في فتح بشكل علني، تضطر حماس إلتباع تقاليد السرية في ضم عناصر جديدة، بما يحد من سالسة                  
تعاملها مع الشارع الفلسطيني ويحول دون انضمام عناصر تخشى أو ترفض العمل السري، بينما ترغب فـي                 

  .و من قوي األمن الوطني الفلسطينيةااللتحاق بحركة وطنية تعمل في العلن وغير مالحقة من االحتالل أ
هل إن نتائج االنتخابات التشريعية تعبر حقيقة عن الوزن         : والسؤال الذي يجب أن يقف أمامه الشعب الفلسطيني       

الحقيقي لقوى الشعب الفلسطيني؟ أم أن عوامل كثيرة تتحكم في هذه االنتخابات لتبرز إحدى القوى على حساب                 
لقوة من نفوذها في السلطة الحاكمة، ومن التوجهات الدولية لصالحها، ومن تغاضي العدو             غيرها، مستفيدة تلك ا   

وما دام األمر بهذا الشكل، فإن منافـسة        . الصهيوني عن أنشطتها وأعضائها لظنه أن مصلحته تقتضي منه ذلك         
ما هي منافـسة غيـر      غير متكافئة تخوضها الفصائل الفلسطينية إلفراز ممثلي الشعب الفلسطيني في الداخل، إن           

شريفة، وغير نزيهة، وستفرز في كثير من نتائجها شخصيات انتهازية ال رصيد لها في سجل النضال الوطني                 
إن االنتخابات  ): 5، ص 1964، إبريل   36في مجلة فلسطيننا، عدد     (الفلسطيني الحقيقي، وبهذا الصدد قالت فتح       

تحزب األعمى وحتماً ستبعد العناصر الثورية األصيلة ألنها        الحرة قد تكون مستحيلة عن أنها ستنبش األحقاد وال        
ال تملك أدوات التأثير المادية وكذلك فهناك محذور آخر هو إكساب الشرعية لممثلين قد يخرجون على المسرح                 

ويحتمون بالشرعية، إننا نعلم مسبقاً بأن الـصراع        ! السياسي وينفذون قرارات يرفضها الشعب الفلسطيني قطعاً      
إن من حق القـوى     . اسي لن يبرز أبداً ممثلي الشعب الحقيقيين بل إنها الثورة المسلحة التي ستبرز هؤالء             السي

الفلسطينية الفاعلة على األرض، والتي قدمت التضحيات الجسام وقادت العمل المسلح، أن تتكافأ فـي فـرص                 
ر إمكانـات الـسلطة، وأن يـستعين    تقديم نفسها للجمهور الفلسطيني، وليس من حق فصيل دون غيره أن يسخِّ    

بقوى خارجية، أو يستخدم نفوذه في أجهزة األمن المختلفة، وأن يظل ممسكاً بتشريع القوانين التي تالئم ظروفه                 
عبر مجلس تشريعي قد انتهت مدة صالحياته منذ سنوات، بما يحقق مصالحه االنتخابية ويحقق فـوزه علـى                  

ابات بغير الواقع الحقيقي لهذه القوى، بما عبرت فتح عنـه سـابقاً بأنـه               األطراف األخرى، فتأتي نتائج االنتخ    
  .انتهازية االنتخابات 

  30/12/2005الشعب المصرية 
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