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 نفهايكتالغموض وإسرائيل مقبلة على حقبة جديدة  .1

حصل تدهور ملحوظ، قبل ظهر اليوم، على الوضع الصحي لـشارون،           : 6/1/2006-5 48عرب  نشر موقع   
وقال المدير العام للمستـشفى،      ).CT(وتمت إعادته إلى غرفة العمليات وذلك بعد الفحوصات التي أجريت له            

 على ارتفاع في ضغط الدم،      قبل ظهر اليوم، أنه لدى إجراء الفحص تبين ارتفاع الضغط داخل الجمجمة عالوة            
الحرس فـي المكـان حـول غرفـة         فتجمع   .كما تبين وجود توسع في حجيرات الدماغ وحصول نزيف آخر         

وجاء أن األطباء يحاولون وقـف       .العمليات، كما تم استدعاء مساعدي شارون إلى المستشفى، وبينهم أيال أراد          
يرات األطباء أن الحديث يدور عن إصابة كبيرة وشديدة         أشارت تقد و. النزيف وتطهير الدماغ من الدماء النازفة     

الخطورة وغير قابلة للعالج في الدماغ، ومن الممكن أن تتراوح بين الموت السريري إلى العجـز عـن أداء                   
وتشير تقديرات المستشفى إلى أن شارون سيظل قيد التخدير والتنفس الصناعي لمـدة              !وظائف جسدية وذهنية  

أمـا   .اعة، في حين تتوقع مصادر مطلعة أن يستمر التخدير حتى يوم اإلثنـين القـادم               س 72-24تتراوح بين   
المدير العام للمستشفى فيعتقد أن عملية التخدير ستتوقف بشكل تدريجي من خالل تخفيض كمية األدوية، وفقط                

تشفى هداسـا    المدير العام لمس    وقال !عندما يستفيق من التخدير من الممكن معرفة وضعه الصحي بشكل دقيق          
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بان شارون في حالة شلل تام حاليا، بفعل قرار االطباء مواصلة تخديره، اال انه اضاف بأن حاسة النظر لـدى                    
وقال ان العملية الجراحية اجريت في الناحية اليمنى من دماغ شـارون، وان              .شارون تتجاوب مع الفحوصات   

قال ان العالج األساسي الذي يتلقاه شـارون هـو          و. كافة الفحوصات التي اجريت له، تعتبر في اطار المعقول        
التخدير العميق والتنفس االصطناعي بهدف تخفيض الضغط على الدماغ وتمكينه من االستيقاظ مـن الـصدمة                

واضاف انه لم يتم بعد اجراء فحوصات تتعلق بمقدرة شارون علـى التفكيـر واتخـاذ                . ومن النزيف والعملية  
ت الصحفيين حول ما اذا لم يكن من الخطأ تسريح شارون من المستشفى بعـد      وفي رده على تساؤال    .القرارات

وقـال ان    .اصابته بجلطة دماغية قبل اسبوعين، قال ان مستشاري شارون واطبائه هم الذين اتخـذوا القـرار               
. شارون، ال يزال يرقد بحالة حرجة جداً في وحدة العالج المكثف، رغم الحديث عن استقرار حالته الـصحية                 

قال مصدر طبي في مستشفى هداسا، انه ال يستبعد بأن يكون النشر االخير حول ملـف الرشـاوى الخـاص                    و
وقال هذا المصدر الـذي اقتبـسه موقـع     .بشارون سببا في اصابته بنزيف دماغي حاد وتدهور حالته الصحية   

لتي اصـيب بهـا     ال شك ان للضغط النفسي تأثيره على تطور جلطة دماغية كتلك ا           : يديعوت احرونوت أمس  
يمكنكم ان تفهموا بأنفسكم ان مثل هذا الضغط يمكنه ان ينجم عن النشر االخير حول عائلـة                 : شارون، مضيفا 

  .شارون وقضية سيريل كيرن
أفادت مصادر إسرائيلية أن مدير أحد كبار المستشفيات في إسرائيل صرح أمـس، الخمـيس، أنـه بموجـب                   

م في إسرائيل حول العالج الطبي الذي تلقاه شارون، يتضح أن إهماالً ال             المعلومات التي تتناقلها وسائل اإلعال    
مثلما لم يكن لدى رابين سترة واقية تحميه من رصاص القاتـل،         : وأضاف !!يمكن وصفه وال يصدق قد حصل     

كيف يمكن استيعاب مكوث شارون في مزرعة منعزلة بعد أسـبوعين           ...لم يكن لدى شارون سترة طبية واقية      
ولفتـت التقـارير     .ابته بجلطة دماغية، وقبل يوم واحد من إجراء عملية القسطرة التي كانت مقـررة؟             من إص 

اإلعالمية إلى أن عدداً من كبار األطباء قد طرحوا العديد من التساؤالت حول شكل العالج والمراقبة الطبيـة                  
 إلى المراقبة المتواصلة بشكل     وادعى بعضهم أنه كان يتوجب أن يخضع شارون        .لشارون في األسابيع األخيرة   

كما طرحت تساؤالت حول كمية األدوية التي كان يتناولها، وحول عدم تقـديم موعـد               . مواز لعالج تمييع الدم   
واستغرب عدد أخر من األطباء لماذا لم يلزم شارون بالبقاء في القدس بـدالً مـن المزرعـة                   .عملية القسطرة 

 فيها هذه األدوية؟ ولماذا لم يتم وضع طبيب مرافق إلى جانبه بشكل دائـم؟             المنعزلة في الفترة التي كان يتناول       
. وصرح أحد كبار األطباء لهآرتس أن الحالة التي وصلت إليها شارون هي نتيجة للعالج الطبي الـذي تلقـاه                  

أضـاف  و !وبحسب أقواله، فإن النزيف الذي أصاب شارون في المرة الثانية هو نتيجة لتناول األدوية المذكورة             
أن هناك تساؤالت بالنسبة لتأجيل موعد العملية التي كانت مقررة له فيما إذا كانت اإلعتبارات طبيـة أو غيـر                   

وقال طبيب أخر من وزارة الصحة أن هناك شبهات تشير إلى أن العالج الطبي الذي تلقاه شارون كـان                  !طبية
وكانـت  . مهور وكأنه عاد إلى عمله المعتـاد      سيئاً ووقع ضحية لغايات سياسية إعالمية بهدف عرضه أمام الج         

مغامرة خطيرة غير محسوبة عندما قرر األطباء إعطاءه األدوية التي تمنع تخثر الدم في بيته بدالً من البقـاء                   
أما المدير العام لمستشفى هداسا، فيقول أن شـارون          !!في المستشفى تحت المراقبة في األيام األولى على األقل        

  .لتي يجب أن يتناولها وبالكميات المقبولةتناول األدوية ا
سلم سكرتير الحكومة يسرائيل ميمون، رئيس الكنيست، بيانا رسميا يعلمـه فيـه ان اولمـرت تـسلم كافـة                    و

 وفي تصريح للصحافيين، قالت وزير القضاء، ليفني، انها تقف إلى جانب أولمرت             .صالحيات رئيس الحكومة  
من جهته قال موفاز، أن رؤساء األجهزة األمنية سـيجتمعون مـع             .لصحيحةلقيادة الحكومة واتخاذ القرارات ا    

  .  أولمرت إلطالعه على آخر المستجدات
 اصوات تدعو الى االلتفاف حول اولمرت، ودعمه        كديمافي ضوء تدهور الحالة الصحية لشارون، ارتفعت في         

تصريحات ادلوا بهـا لـشبكات التلفـزة        واعتبر هؤالء في     .في االنتخابات البرلمانية كمرشح لرئاسة الحكومة     
االسرائيلية، اليوم، ان كديما يملك طريقا سياسيا يحظى باالجماع ويعتمد على خارطة الطريق، وتنفيـذ هـذه                 
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والتقى موفاز، اولمرت، وابلغه انه سيـساعده مهمـا اقتـضت           . الخطة ليس منوطا بقيادة شارون للحزب فقط      
وشكك رامون في لقاء مـع      . عم اولمرت وااللتفاف حوله في االنتخابات     كما دعا حاييم رامون، الى د     . الحاجة

كما دعا شطريت، الى دعم اولمرت، وانتخابـه لقيـادة           .القناة العاشرة بمقدرة شمعون بييرس على قيادة كديما       
واقـر  .  ساعة واتخاذ قرار حول من سيقود الحزب       48واعلن ان على مؤسسي كديما االجتماع خالل        . الحزب
 بأن لشارون مكانة خاصة وحاسمة بالنسبة لمستقبل كديما لكنه اعرب عن امله بأن يحظـى الحـزب                  شطريت

ودعا روني بار اون، الى االلتفـاف حـول         . بدعم الجمهور بعد ان يوضح بأنه سيمضي على طريق شارون         
ارة شؤون الدولة   وقال ان لديه ثقة مطلقة بمقدرة اولمرت على اد        . اولمرت، ومساعدته على ادارة شؤون الدولة     

  . وقال اولمرت، ان االنتخابات البرلمانية ستجري في موعدها .والحزب
لم يخف عشرات نشطاء اليمين االسرائيلي المتطرف فرحتهم بمصاب شارون، وقال عدد من هـؤالء ان                هذا و 

رتبـاط  طقوس صالة بولسا دينورة التي تمنوا فيها جلد شارون بسياط من نار، احتجاجا على خطـة فـك اال                  
 .استجيبت، وان اصابة شارون بجلطة دماغية قبل اسبوعين، وتدهور حالته الصحية امس، ناجم عن صـالتهم               

 بنزيـف  شـارون وقال موقع معاريف ان بعض نشطاء اليمين المتطرف رفعوا االنخاب، اثر اعالن نبأ اصابة   
 لدولة يهودا المزعومـة فرحـه       ولم يخف ميخائيل بن حورين، الذي سبق واعلن نفسه رئيسا          .حاد في الدماغ  

وقال لمعاريف ان حقيقة اذاعة النبأ بعد انتهائنا من الـصالة لـذكري             . بمصاب شارون، ووصف النبأ بالمفرح    
بنيامين كهانا والتي تمنينا خاللها ان ال يبقى شارون على قيد الحياة بعد عملية القسطرة، تثبت مـدى اصـغاء                    

  . الهة الخراب لصالتنا
وانخفض سعر الشيقل الـى     . ت أسعار االسهم االسرائيلية بعد االنباء عن أحوال شارون الصحية         تهاوفي حين   

اقل مستوى له مقابل الدوالر في حين انخفضت أسعار االسهم في بورصة تل أبيب بنسبة ستة بالمئة عند بـدء                    
افظ البنك المركزي فـي     وقال مح  .التراجع في التعامالت التي جرت بعد الظهر      بالتداول واستمرت هذه النسبة     

حتى االن تسير االسواق على نحو طيب في ضوء الظروف الراهنة وسيستمر بنك اسرائيل المركزي               : بيان له 
  .في مراقبة تطوراتها

وقال  . على سياسة الشرق االوسط انتهت االن      شاروناعتبر العديد من زعماء العالم، أن هيمنة        من جهة أخرى    
 . أمر مؤسف جدا على المستوى االنساني وسلبي تماما على المـستوى الـسياسي             رئيس الوزراء االيطالي هذا   

وقال جـاك سـترو لراديـو        ...دعنا نأمل في حدوث معجزة    . هناك أمل ضعيف جدا جدا في شفائه      : واضاف
بشجاعة وقدرة على ممارسة فن      سي كان شارون شخصية بارزة في المنطقة لسنوات لكنه فاجأ الجميع          .بي.بي

 .هرهما في السنوات االخيرة بالعمل نحو تسوية سلمية بين اسرائيل والفلسطينيين على المدى البعيـد              الحكم أظ 
 وأضاف بيان من مكتب شيراك    . وعبر جاك شيراك عن أمله في أن يجتاز شارون االختبار المؤلم الذي يمر به             

 عن دعم فرنسا وصـداقتها      كما أعرب  . يأمل في مواصلة المبادرات الشجاعة التي أطلقها شارون        شيراك بأن
عبر رئيس الوزراء الياباني الذي ارجأ زيارة مقررة السرائيل عن تمنياتـه بـشفاء               و .وتضامنها مع أولمرت  

السالم في الشرق االوسط    . لكنه أضاف قائال انني خائف على عملية السالم في الشرق االوسط           .عاجل لشارون 
وكتب سوالنا الولمرت معلنـا      . فيما يتعين على اليابان أن تفعله      يؤثر على العالم بأسره ومن ثم علينا أن نفكر        

  .  مشاعري في هذه اللحظة مع شارون وعائلته:وقالت مستشارة ألمانيا .دعمه وتضامنه
المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية ان سقوط شارون هو يوم سـعيد لكـل فلـسطيني                في الوقت الذي اعتبر     

د عباس ان عباس اتصل بمكتب شارون لالستفسار عن صحته وكي يتمنى لـه              قال متحدث باسم محمو    .ومسلم
وقال نبيل شعث انه ال يعتقد أن شارون كان يؤمن في اي لحظة بعملية الـسالم لكـن حالتـه                     .الشفاء العاجل 

اما أحمد قريع فتمنى لـشارون الـشفاء         .الصحية من شأنها زيادة الشكوك والمخاوف بشأن العودة للمفاوضات        
لكننا كفلسطينيين نأمل مجيء قائد اسـرائيلي       . من المؤكد أن يفتقده االسرائيليون كرئيس حكومة      : اجل وقال الع

  .يؤيد السالم
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اضطربت الحلبة السياسية واالقتصادية اإلسرائيلية في ظل معركة         :6/1/2006 السفير    في حلمي موسى  وكتب
ورأت السلطة الفلسطينية أن الوضع الحـالي       . راتانتخابية عادت لتكون بين ثالثة رؤوس يقودون ثالثة معسك        

 وقال بوش   .لشارون يقلب األمور رأساً على عقب في اسرائيل، لكنه لن يؤدي الى تأجيل االنتخابات الفلسطينية              
اننا نـصلي مـن     . ان أمتنا ترسل تعاطفنا العميق الى شارون مضيفاً انه يرقد بال حراك في مستشفى اسرائيلي              

رجل طيب، رجل قوي، رجل اهتم بعمق بشأن أمن الشعب اإلسرائيلي ورجل يتمتع برؤية من               انه  . أجل شفائه 
ووصفت رايس، شارون بأنه شخصية عمالقة على الساحة الـسياسية فـي الـشرق    . فليباركه اهللا . أجل السالم 

ورأى . يلياألوسط والعالم بأكمله، معتبرة أن الرغبة في إحالل السالم موجودة بعمق فـي المجتمـع اإلسـرائ                
معلقون إسرائيليون أن حالة شارون الحقيقية معروفة ألطبائه وعائلته، وأن ترتيبات الجنازة صارت مقررة ليوم               

  . األحد إال إذا حدثت معجزة بعد إزالة أثر التخدير
ت بزعامة أولمـر   أظهر استطالع للرأي أجرته هآرتس مع القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي، ان كديما            و

 في المئة   42وكان الفتاً أن ترؤس بيريز للحزب، يجعله يحصل على          .  مقعداً في االنتخابات   40سيحصل على   
. ولخصت الصحف اإلسرائيلية الوضع اإلسرائيلي الراهن بالقول ان األمن القومي في صـدمة            . من االصوات 

  . د إلى الحلبة السياسيةفشارون لن يعو. والجمهور يعاني اآلن من ارتباك، وضغط وذعر وانعدام ثقة
أعلن البيت األبيض أن بوش وأنان أعربا عن قلقهما لحالة شارون الصحية، وذلك خالل اتصال بوش بأنـان                  و

وفي حين أمل أنان أن يتعافى شارون بسرعة، نقلت الوكالة اإليطالية عن البابـا بنـدكت                . لتهنئته بالعام الجديد  
 ووزيـرة الخارجيـة     توعبـر . سالم متين في األراضي المقدسة    السادس عشر قوله انه يصلي ليكون هناك        

وتمنى لشارون الشفاء كل من بـوتين، ووزيـر         . السويدية عن تخوفه من تأثر عملية السالم إذا توفي شارون         
وقال مسؤول سعودي ال أعتقد أن مستقبل الشرق األوسط يعتمـد علـى             . خارجية النروج جوناس غار ستور    

تقد أن أياً كان في سدة المسؤولية في إسرائيل سوف يضطر لفعـل الـشيء نفـسه،                 شخص أو سياسة، كلنا يع    
وقال المتحدث باسم الحكومة األردنيـة      . وتبنت عمان موقف لننتظر ونرى    . الوصول إلى تفاهم مع الفلسطينيين    

 نقلـت   وفي إيران، . نحن نتابع الوضع في إسرائيل عن كثب، لكن من المبكر التعليق على الوضع في إسرائيل              
وكالة األنباء الطالبية اإليرانية عن نجاد، قوله سمعتم اليوم وأرجو أن يكون األمر نهائياً، أن يكون مجرم صبرا                 

وقـال  . وانتقدت واشنطن تصريحات نجاد   . وشاتيال انضم إلى أجداده، وإذا أراد اهللا سينضم إليه اآلخرون قريباً          
لتصريحات األخيرة المقززة والبغيضة ال تثير الدهشة، بـالنظر         المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية هذه ا      

 )أ ب، رويترز، أ ف ب، د ب أ. (الى ما رأيناه من هذا الرئيس من قبل
الـسلطة   أن   6/1/2006الحياة   ذكرت   اسعد تلحمي والناصرة فتحي صباح    ورام اهللا   وغزة  وعن مراسليها في    

 اما عريقات فأبدى مخاوف من تـصعيد        .دة التي ستخلف شارون   ابدت استعدادها للتفاوض مع القيا    الفلسطينية  
ويعزو المراقبون حالة االرباك والتشويش التي تشهدها        .ضد الفلسطينيين في اطار المنافسة المقبلة في اسرائيل       

ما يميز شـارون ان     :  علي الجرباوي  .وقال د . المؤسسة السياسية الفلسطينية الى عدم اتضاح مصير مشروعه       
روعا للحل، وهو مشروع أحادي الجانب قائم على عدم وجود شريك في الجانب اآلخر، والسؤال اليوم                لديه مش 

؟ هل هناك من سيكمل تنفيذ هذا المشروع؟ وهل سيأتي زعيم مركزي بعده يكون قادرا على تنفيذ مشروعه     : هو
ده تكمن في عدم وضوح     غياب شارون سيترك فراغا في اسرائيل، والصعوبة في التنبؤ بما سيأتي بع           : واضاف

: ويقـول . ورجح ان تنحصر الخيارات بعد غياب شارون بحزب العمل أو ليكود          . من هو خليفته وبماذا يتصف    
ربما يكون التعامل مع العمل أكثر سهولة من التعامل مع ليكود، لكنه لن يكون سخياً لدرجـة أن يقـدم الـى                      

 . والجدار،لقدسالفلسطينيين حقوقهم مثل اخالء المستوطنات وتسليم ا
 بمـا ورد فـي      الجهـاد وذكرت  . قال خالد البطش للحياة ان اهللا أمد شعبنا بوسائل أسرعت في القضاء عليه            و

معاريف من ان شارون ضرب بيده على الطاولة وقال اوقفوا الصواريخ عن اشكلون قبل ساعات من اصـابته                  
الغول للحياة ان الشعب الفلسطيني لن يفقد رجـل         وقال عضو اللجنة المركزية للشعبية كايد        .بالجلطة الدماغية 
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ورأى انه من غير المحتمل حدوث تغيير في المجتمع االسرائيلي يؤدي الى سالم حقيقي او تغييـر فـي           .سالم
الطابع االيديولوجي للدولة العبرية وتوقع ان يفرز المجتمع االسرائيلي حكومة يمينية وان يؤدي غياب شارون               

 امنية من قبل اسرائيل، اضافة الى عراقيل في القدس قد تؤدي الـى تأجيـل االنتخابـات                  الى اتخاذ اجراءات  
 .التشريعية الفلسطينية

لم يتمكن كثير من الفلسطينيين من اخفاء فرحته باصابة شارون بجلطة دماغية يعتقد انها لن تعيـده الـى                هذا و 
ياحه للخالص من شـارون بـارادة اهللا، وان كـان           وابدى كثير من الفلسطينيين ارت     .الحياة، ان لم تقتله تماماً    

 .بعضهم يتمنى ان تكون نهايته قتالً على يد فلسطيني من أحفاد اولئك الذين قتل اباءهم او اجدادهم
سكان مخيمات الالجئـين     أن   بيروت جهاد سقالوي   نقالً عن مراسلها في    6/1/2006القدس العربي   وأوردت  

سلطان ابـو العينـين مـن ان       وحذر  . فرحتهم بدخول شارون الي المستشفي     عن   واالفلسطينيين في لبنان اعرب   
يؤدي رحيل شارون الي ازدياد التطرف في المجتمع االسرائيلي وتوقع ان تشهد المرحلـة القادمـة تـداعيات                  

من جهة اخري اعتبر مسؤول من حماس في مخيم الرشيدية ان تـاريخ             . سياسية في اسرائيل ال سيما الحزبية     
واذا غاب شارون ال نتوقع ان يأتي افضل منه فاسرائيل دولة ال يؤثر فيها موت شـخص ولـم                   . سودشارون ا 

 اف ب . يغفر فلسطينيو لبنان مجزرة صبرا وشاتيال
ن ي جراح  أن إليزابث روزنتال  من مراسلته    خدمة نيويورك تايمز   نقالً عن  6/1/2006الشرق األوسط   وجاء في   

ماغية التي تعرض لها شارون، ستكون لها تأثيرات مدمرة ويصعب عالجها،            ان السكتة الد   واقال في االعصاب 
واضافوا . والسبب أن شارون كان يتناول ادوية لزيادة سيولة الدم، األمر الذي ادى الى زيادة كمية الدم النازفة                

و فينـك ان    وقال الدكتور مـاثي   . ان عالجه بالطرق الجراحية إلزالة الدم النازف، لم تكن سوى محاولة يائسة           
وان نسبة حدوث الموت    . حدوث النزف الشديد في المخ، عندما يتناول المريض ادوية مسيلة للدم، شيء مخيف            

  .  في المائة80بعد نزف شديد كهذا، من الناحية االحصائية، تتجاوز 
مصطفى وغزة عادل زغرب وياسر البنا  نقالً عن مراسليه في 5/1/2006اسالم أون الين وذكر موقع 
 انهيار كاديما في حال غياب شارون كما توقعوا أن تُحدث وفاة وانواب عرب بالكنيست توقع أن الصواف

إن غياب شارون : وقال زحالقة في تصريحات خاصة .شارون زلزاالً كبيراً في الساحة السياسية اإلسرائيلية
استعادة قوتهم، وربما يعودون ورأى أن أيتام شارون في كاديما لن يستطيعوا  .يضع كاديما في ورطة كبيرة

أولمرت غير قادر على سد الفراغ الذي سيخلفه : المؤكد أنهم سيضعفون بدون شارون وقال.. لحزب الليكود
وبدوره، اتفق أحمد الطيبي مع زحالقة في أن  .شارون، ولنتانياهو الكثير من الفرص للعودة لرئاسة الحكومة

ويلغي ثالثية األحزاب، ويعيد الساحة السياسية إلى ثنائية المنافسة غياب شارون سيؤدي إلى انهيار كاديما، 
إن كاديما لم يكن : واتفق أشرف العجرمي مع آراء زحالقة والطيبي ووقال .التقليدية بين حزبي العمل والليكود

له أي برنامج؛ إذ كان مجرد حزب شخصي لشارون، واآلن بغيابه سيتحول إلى حزب صغير يحصل على 
قال و. وتوقع العجرمي أن يخلف شارون في رئاسة الحكومة عمير بيرتس .دود من مقاعد الكنيستعدد مح

إن غياب شارون مصلحة فلسطينية كبرى؛ كونه يمثل الخطر األكبر على : نت.هاني حبيب إلسالم أون الين
 أجندته السياسية القائمة القضية الفلسطينية بما يمتلكه من قوة خاصة تجعل منه متحكما رئيسيا وقادرا على تنفيذ

غير أن الدكتور يوسف رزقة يرى أن غياب شارون لن يكون له تأثير  .على أساس شعار غزة أوال وأخيرا
كبير على سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ودلل على ذلك بأن إسرائيل دولة مؤسسات، وغياب األشخاص 

توقع مؤمن بسيسو و. لية السالم بين الفلسطينيين وإسرائيلوحول إمكانية استئناف عم .ليس له تأثير كبير فيها
حذر من انعكاسات سلبية محتملة لغياب شارون تتمثل في استغالل و .عدم حدوث تغيير جوهري في هذا الملف

تيار داخل السلطة الفلسطينية لغيابه لتأجيل االنتخابات التشريعية بدعوى أن الظروف غير مواتية أو أن الوضع 



 

 7

إن أي تأجيل لالنتخابات ستكون له آثار كارثية، إال إذا تم هذا التأجيل : وقال .ي العام ال يسمح بإجرائهاالسياس
 . بتوافق وطني بين كل الفصائل والقوى الفلسطينية

 وزير الخارجية اللبناني اعرب عن االمل في ان          أن ب‚ف‚ أ ،بيروت من 6/1/2006الوطن القطرية   وجاء في   
ون على احالل السالم في المنطقة واعتبر بعد لقاء مع جاك سترو ان ما يهمنا في حياتـه                  يعمل من يخلف شار   

او وفاته ان تقبل المنطقة على حل سلمي وان تحل جميع المعضالت واضاف نحن في لبنان يهمنا ان نصل الى               
ـ               سالم واالسـتقرار   تحرير االراضي التي ال ما زالت تحت االحتالل االسرائيلي ويهمنا ايضا المحافظة على ال

   .وقال نرجو ان الذي سيخلفه سيكون ايضا متفهما لالمور وللمبادرة العربية‚ وسيادة لبنان
محمد دحالن قال إن  أن خان يونس تحسين االسطل نقالً عن مراسلها في 6/1/2006الحياة الجديدة وأوردت 

  . االسرائيلي أو في المنطقةوفاة شارون قد تقلب االوضاع السياسية بكاملها، سواء داخل المجتمع
 جماعة اإلخوان المسلمون في مصر قالت انهـا          أن ب.ف. أ ،القاهرة من 6/1/2006القبس الكويتية   وذكرت  

وصرح نائب المرشد األعلى للجماعة ان الجماعة مقتنعـة بـأن           . غير معنية من قريب او بعيد بصحة شارون       
   .تتغير بوجود او غياب شخص معينالسياسة االسرائيلية خاصة تجاه الفلسطينيين لن 

القس بات روبرتسون قال إن الجلطة التي أصيب بها شارون ليست سوى  أن 6/1/2006سي ان ان وجاء في 
 The 700 Club وتوعد روبرتسون في برنامجه الديني .عقاب إلهي النسحابه من غزه وتقسيمه أرض اهللا

ل من يتخذ خطوة مماثلة إلرضاء االتحاد األوروبي أي من رؤوساء حكومات إسرائي ABC الذي تبثه قناة
ومن األفضل ..  الرب يقول هذه األرض تعود لي:وقال .واألمم المتحدة والواليات المتحدة، بعقاب إلهي مشابه

وحول شارون، قال إنه شخص محبوب للغاية وأنا حزين لرؤيته في هذه الحال إال أنه عاد  .أن تدعوها وشأنها
وشبه سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة، تصريحات القس  وتصريحات  .لنزيف واغتيال رابينوقرن إصابته با

 .نجاد، إال أنه قال إن مثل هذه التعليقات لم تكن متوقعة من أي من أصدقائنا
 في مخيمات صيدا باهتمام وان تابعين الفلسطينييالالجئ أن صيدا من 6/1/2006المستقبل اللبنانية وأضافت 

الحالة الصحية لشارون، فتسمر العديد منهم أمام شاشات التلفزة وحول أجهزة الراديو لالطالع أوالً بأول أخبار 
المشرف العام وأهدى . على جديد المعلومات الواردة بشأن الوضع الصحي ألكثر شخص يكرهه الفلسطينيون

  .يني الذي صمد في وجه هذا الجالدعلى ميليشيا فتح في لبنان منير المقدح احتضار شارون الى الشعب الفلسط
  

  يستبعد تأجيل االنتخابات بسبب الفوضى االمنيةشعث .2
استبعد نبيل شعث تماما امكانية تأجيل االنتخابات التشريعية بسبب الوضع االمني :  نائل موسى-رام اهللا 

ودعا الى افهام . ركةالداخلي الفتا الى ان الخطر الوحيد يكمن فقط في منع اسرائيل ابناء القدس من المشا
  .االسرة الدولية والعالم حقيقة ان الخطر الوحيد الذي يتهدد االنتخابات هو العدوان والممارسات االسرائيلية

  6/1/2006الحياة الجديدة 
  

  التحرير الفلسطينيةلمنظمةلبنان يعيد فتح مكتب تمثيلي  .3
سلطان ابو العينين اعتبر قرار الحكومة ان  إلى :بيروت من 6/1/2006 القدس العربي  مراسل سعد الياسلفت

 هذا أن ىمشيراً ال. اللبنانية المدخل الرئيسي والطبيعي والصحيح لتنظيم العالقة الفلسطينية ـ اللبنانية
  . من قبل الحكومة اللبنانيةه جانب معنوي باصدارى قرار وانما في حاجة الىالموضوع ليس في حاجة ال

 ان مصادر فلسطينية مطلعة توقعت ان       , الوكالة المركزية   به فادت أ ا م  6/1/2006  المستقبل اللبنانية  واوردت
يتم تعيين مدير للمكتب التمثيلي من الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مرجحة اختيار سلطان ابو العينـين لهـذا                  

 .ضع اللبناني عموماً  المنصب بعد ان تتم تسوية وضعه القانوني لما له من المام ودراية بأوضاع المخيمات والو              
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عباس زكـي وفـاروق القـدومي       ولمكتب هم محمود عباس     اواشارت الى ان اصحاب القرار في تعيين مدير         
  .وناصر القدوة

ل سلطان ابو العينين ان وجود مكتب، او ممثلية، تشرعها الحكومة           وق إلى   6/1/2006 النهار اللبنانية    ونوهت
 وسـتكون منظمـة     . الفلسطيني وبوفد موحـد    –ع لبدء الحوار اللبناني     اللبنانية بقرار او باي صيغة يعطي الدف      

التحرير الجهة المسؤولة عن هذا الحوار، كما هي الجهة الحريصة كل الحرص على ان تكـون ممثلـة لكـل                    
نحن ال نريد استثناء احـد، وان اراد احـد ذلـك            , وأضاف قائال . االطياف الفلسطينية على اختالف انتماءاتهم    

  .روك لهفاالمر مت
  

   بريطانيينثالثة في خطف المشبوهاالفراج عن  .4
 افرجت قوات االمن الفلسطينية امس عن ناشط فلسطيني كان اوقف لالشتباه في تورطه :غزة ـ اف ب

  فلسطينيواضاف مصدر .بخطف ثالثة بريطانيين في غزة، وفق ما افادت المجموعة المسلحة التي يتزعمها
 . مكثفة مع المسؤولين في السلطة وبعد االحتجاجات التي حدثتان االفراج تم بعد اتصاالت

  6/1/2006القدس العربي 
  

   على حدود غزة المصريين قتلحادث ادانة فلسطينية ل .5
محمود عباس ادان قتل الجنود المصريين بسالح       أن  : الفت حداد  عن مراسلته    5/1/2006 48 عرب   نشر موقع 
حمـاس  كال من    وأدانت. ومخجال لما قدمه المصريون من تضحيات      واعتبر الحادث مؤسفا     .في غزة فلسطيني  

وطالب التنظيمان بالوقف الفوري     .ذلك بمحاسبة المسؤولين عن     تاوطالب,  الحادث أيضا  ولجان المقاومة الشعبية  
لكل أعمال الفوضى المبرمجة التي تدفع بشعبنا نحو تيه االقتتال الداخلي ودعيا السلطة الـى أن تأخـذ زمـام                    

كل مظاهر الفوضى التي ال تخدم إال مصلحة العدو ومشددة على نزاهة سـالح المقاومـة                لبادرة بالتصدي   الم
  .  والتزامه
السلطة قدمت اعتذارها للقيادة المصرية عن      أن   : اف ب   نقال عن  رام اهللا من   6/1/2006الغد األردنية   وذكرت  

شهيدين من شهداء الـشعب     فيه   همارئاسيا اعتبر قال نبيل ابو ردينة ان عباس اصدر مرسوما          و .جنديينالمقتل  
 .الفلسطيني

  
 في خان يونسحماس تعلق حملتها االنتخابية  .6

أعلنت قائمة التغيير واالصالح في خان يونس عن تعليق حملتها :  تحسين االسطل- الحياة الجديدة-خان يونس
رشحي القائمة وقادة حماس لمعالجة الدعائية النتخابات المجلس التشريعي، لتكريس كل الجهد والوقت أمام م

 .الوضع المتأزم بين عائلتي المصري وأبو طه
  6/1/2006الحياة الجديدة 

  
  تطالب بإعدام قتلة أحد كوادرها في غزة حماس .7

حماس طالبت بإعدام قتلة رامي الدلو، وأكدت علـى         أن  : غزة من   6/1/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر
  . ومساندتها في الوصول إلى حقهم الشرعيوقوفها إلى جانب عائلته

علنت، رفضها واستهجانها من توجيه      أ فتحن  أ: غزة من   5/1/2006 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     وأوردت
االتهامات المباشرة لكوادر في الحركة بخصوص األحداث التي وقعت، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنيـة                

وأكدت استعدادها لتحمل مسؤوليتها إذا ما ثبت تورط احد أعضائها           .لحوادثمحايدة تحدد المسؤولين عن هذه ا     
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حماس وباقي الفصائل للتعاون من اجل وضع حد لهذه المظاهر واألحـداث            لكما اكدت أنها تمد يدها      , في ذلك 
  .المؤسفة

  
  تصريحات دحالن ضد حماس تأتي في سياق حملة مسعورة: المصري .8

ريحات التي أطلقها محمد دحالن حول موقف حماس من القدس واالنتخابات           أكد مشير المصري أن التص    : غزة
حركة يؤكد بأن القدس هـي جـزء مـن          الوأشار إلى أن موقف      .الحركةتأتي ضمن حملة مسعورة للنيل من       

ة العملية االنتخابية، وال يمكن أن تجري بدونها وبعيداً عنها، وفيما لو قرر الصهاينة منع المقدسيين من المشارك                
 أيـضا ومن ناحية أخرى، اسـتنكر       .تأمين مشاركتهم يمكن أن تجري أيضاً، ويمكن التوصل إلى آليات معينة ل         

 التي حذر فيها من حمام دم يوم االنتخابات، كونه لـن يـستطيع حمايـة صـناديق                  ,تصريحات نصر يوسف  
  .االقتراع

  6/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   اس لميثاق الشرفاإلعالن رسمياً عن انضمام حم .9
أعلن الملتقى الفكري العربي، عن موافقة حماس رسمياً على ميثاق الشرف بين األحـزاب والفـصائل                : القدس

وقال مدير عـام الملتقـى إن        .والقوى السياسية أثناء العملية االنتخابية الخاصة بالمجلس التشريعي الفلسطيني        
يقة األصلية أسوة برؤساء القوائم األخرى باعتبار هذه الوثيقـة          اللجنة طالبت اسماعيل هنية، بالتوقيع على الوث      

  .تاريخية، حيث سيتم إيداع نسخة منها في األرشيف الوطني وأخرى لدى لجنة االنتخابات المركزية
  5/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  المقاومة تفجر جرافة صهيونية في مخيم جنين  .10

 وكتائب شهداء األقصى أنهما تمكنتا من تفجير جرافة صهيونية وإصابة سـائقها     أعلنت كتائب أبو الريش   : غزة
  .بجروح خطيرة في جنين

  6/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   يدينأبو الغيطعودة الهدوء الى معبر رفح و .11
ين أن   بعضهم من تجار المخدرات والسالح معتقد      ، فلسطيني تسللوا  300 أن نحو     فلسطيني منيأأوضح مسؤول   

وقال مسؤولو أمن مصريون وفلسطينيون إن الجـيش        . هذه فرصة لتهريب مجموعة منهم قبل أن تغلق الثغرة        
 فلسطيني من الذين تمكنوا من القفز من على جدار الجانب المصري من الحدود ودخلـوا     100المصري اعتقل   

وقال مـسؤول أمنـي إن      . ضعتوصل مسلحون ومصادر فلسطينية إلى اتفاق لتهدئة الو       و. األراضي المصرية 
اتفاقية تهدئة الوضع تم التوصل إليها قبل أن ترد المعلومات من الجانب المـصري بـشأن مقتـل الجنـديين                    

ودان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مقتل الجنديين معربا عن ثقته في قيـام الـسلطة                  . المصريين
من ناحيتـه أفـاد مـصدر امنـي وشـهود            . داث المؤسفة الفلسطينية بكل ما هو ممكن لمنع تكرار هذه األح        

  . فلسطينيون ان قوات األمن الفلسطينية أغلقت فجر أمس الثغرات في الجدار
   6/1/2006البيان 
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  قطاعالاالحتالل واصل قصف المناطق المأهولة شمال  .12
مـصادر محليـة أن     واصل جيش االحتالل فجر اليوم قصف المناطق المأهولة في شمال قطاع غزة، وذكرت              
   .المدفعية الصهيونية أطلقت عدة قذائف فجر اليوم باتجاه مناطق مختلفة في شمال القطاع

  6/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اصابة طفلين برصاص االحتالل في مخيم جنين .13
 وأفـادت مـصادر    .أصيب امس الخميس طفالن فلسطينيان بجراح برصاص قوات االحتالل في مخيم جنـين            

فلسطينية ان قوات االحتالل اطلقت النار على عدد من األطفال في مخيم جنين مما اسفر عن اصـابة طفلـين                    
  .بجراح

  6/1/2006الغد األردنية 
  

  نجاة أسرة فلسطينية بأعجوبة بعد أن تعرض منزلهم للقصف .14
 منزلهم مساء امس أفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن أسرة فلسطينية نجت بأعجوبة بعد أن تعرض          

وقال شهود عيـان إن عائلـة        .للقصف بقذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها دبابات جيش االحتالل شمال قطاع غزة          
وان  مكونة من أربعة عشرشخصا، معظمهم من االطفال تصادف أن كل أفراد العائلة كـانوا خـارج المنـزل                 

  .راالصواريخ الثالثة وقعت على المنزل وألحقت به دمارا كبي
  6/1/2006الغد األردنية 

  
   شجرة زيتون في جنوب الخليل100ع أكثر من قتالإ .15

 شجرة زيتون في قرية يطة الواقعة جنـوب         100أفادت مصادر إسرائيلية أن مجهولين قاموا باقتالع ما يقارب          
  .زيتونوجاء أن فلسطينيين قد إشتكوا من قيام المستوطنين في المنطقة باقتالع أشجار ال .جبال الخليل

  6/1/2006 48عرب 
  

  للدفاع عن حق العودة والالجئين تأسيس مجموعة بادر  .16
واتخذت هذه  ). بادر(ُأعلن في دمشق عن تأسيس المجموعة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة وقضايا الالجئين              

يلخـص وجهـة    وقد أصدرت المجموعة بياناً سياسـياً       . المجموعة صفة الهيئة األهلية المستقلة غير الحكومية      
نظرها في مسألة حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وقال البيان ان مجموعة بادر تسعى الـى أن تكـون أحـد                    
إمكانات المساهمة في بناء حركة وطنية ديموقراطية واسعة تقوم بواجبها في خدمة أهداف الشعب الفلـسطيني،                

لمكونة لهـا كحـق العـودة وحـق تقريـر المـصير       وتتطلع الى بناء الدولة الديموقراطية الواحدة بعناوينها ا     
  .والديموقراطية وحقوق االنسان

  6/1/2006السفير 
  

   مهندس إنسحاب غزة يأخذ مكان شارونأولمرت .17
الذي , تسببت أزمة شارون الصحية بنقل سلطاته مؤقتا إلى نائبه إيهود أولمرت: القدس المحتلة ـ رويترز

حيث كان أول مسؤول يطالب بإنسحاب أحادي . احب المبادرة لذلكيعتبر مهندسا النسحاب غزة إن لم يكن ص
ال خيار أمام إسرائيل , أنه نظرا للنمو السكاني, معلال ذلك, الجانب من جزء كبير من االراضي الفلسطينية

. إذا ارادت أن تحمي طابعها اليهودي و الديموقراطي حسب تصوره, سوى قبول دولة فلسطينية إلى جانبها
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رغم أنه كان نائبا عن حزب , قد أيد إقتراحا يساريا عن الحكم الذاتي الفلسطيني في الستيناتكان ه ويذكر أن
ولقد سعى خالل ترؤسه بلدية القدس على مدى عشر سنوات إلى تهويد القسم الشرقي من . الليكود اليميني

ماسية لوسائل االعالم قبل وبعد أن انضم إلى حكومة شارون كان عادة ما يكشف عن مبادرات ديبلو. المدينة
وكان بين أول من تبعه . ولقد أيد شارون ضد التمرد اليميني بسبب االنسحاب من غزة. أن تتبناها الحكومة

  .لدى خروجه من الليكود
  6/1/2006الحياة 

  
   مستوطن في الضفة الغربية خالل النصف الثاني من العام الماضي 6000 .18

ن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد ارتفع في األشهر الـستة األخيـرة              أفادت تقارير إعالمية إسرائيلية أ    
كما أشارت التقارير إلى أن أكبر مستوطنة في الضفة الغربية من جهة عـدد               . آالف مستوطن  6000بأكثر من   

كما تشير المعطيات إلى أن عدد المـستوطنين        .  مستوطناً 31،615المستوطنين هي معاليه أدوميم حيث يسكنها       
وبحسب المصادر ذاتهـا فـإن الزيـادة فـي عـدد             . مستوطناً 253،748الكلي في الضفة الغربية يصل إلى       

وطنين ال تنبع فقط من التكاثر الطبيعي، وإنما نتيجة النتقال عدد من المستوطنين إليها بعد تنفيذ خطة فك                  المست
  .اإلرتباط

  5/1/2006 48عرب 
  

  الماضينسبة النمو المتوقع في االقتصاد الفلسطيني للعام % 8: سلطة النقد  .19
 أداء االقتصاد الفلسطيني في العام الماضـي،        إن التقديرات األولية لمستوى   : قال محافظ سلطة النقد    : حامد جاد 

تشير إلى استمرار التحسن في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، رغم تراجع وتيرتـه بـشكل طفيـف إثـر                    
وتشير التوقعات إلى أن نسبة النمو المتوقعة في اجمالي الناتج المحلـي سـتتخطى               .االرتفاع في أسعار النفط   

  %.3بطالة بنسبة بلغت حوالي ، مع تراجع في معدالت ال8%
  6/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  2005مليارا دوالر قيمة التداول في سوق فلسطين المالي  .20

أعلن المدير العام لسوق فلسطين لألوراق المالية أن مؤشر القدس وصل مع نهاية عام              : جهاد القواسمي ،  نابلس
 2004 في نهاية العام المنـصرم  56.277الثالث، و في نهاية الربع 42.885 مقارنة مع   59.1128 إلى   2005

 377.182.456.4وأشار إلى أن القيمة السوقية للشركات المدرجة وصـلت إلـى            . % 6.306بزيادة مقدارها   
  . مليار دوالر2.5 علماً أن أعلى قيمة وصلت إليها القيمة السوقية ما يزيد على 2005دوالر مع نهاية عام 

  6/1/2006الشرق القطرية 
  

   غزةنتائج مسح ميداني للمعاقين في قطاع .21
أن عـدد    الـمركز الوطني للتأهيل الـمجتمعي في قطـاع غـزة         في تقرير نشره      تبين : رائد أبو ستة  ،  غزة

  %.1ر68 معاقا، وبناء على اإلحصائيات، فإن نسبة الـمعاقين من إجمالي عدد الـسكان              19763الـمعاقين،  
 معاقا من إجمـالي     1022ثانية على مستوى اإلعاقة في قطاع غزة، تبين أن          وحول تأثير االنتفاضة األولى وال    

 معاقا، يعانون من إعاقة بسبب تعرضهم       19750الـمعاقين، الذين تم إحصاؤهم في قطاع غزة، والبالغ عددهم          
 نسبته  وأشار التقرير إلى أن الـمعاقين، بسبب إحدى االنتفاضتين، مثلوا ما          .لحادث متعلق بإحدى االنتفاضتين   
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من إجمالي الـمعاقين الذين تم إحصاؤهم، ومن إجمالي عدد السكان بلغت نسبة معاقي االنتفاضتين               % 5ر71
    %.0ر690

  6/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  يجب إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها: البيت االبيض و رايس .22
 . "ن االنتخابات يجب ان تجري في الموعد المقـرر        نعتقد ا   " بقوله شدد المتحدث باسم البيت االبيض ماكليالن     

إن االنتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في موعدها، وحثت الـسلطة الفلـسطينية             : قالت رايس ومن جهتها،     
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت تعتقـد أن مـن األفـضل إرجـاء                 .على بذل مزيد من الجهود لدعم األمن      

وعندما سئلت عما اذا كان ينبغي الـسماح لحركـة           .إن ذلك غير مناسب   : ت رايس االنتخابات الفلسطينية، قال  
منظمـة  " "حمـاس "حماس بالمشاركة في االنتخابات، جددت رايس التأكيد على السياسة االميركية القائلة بـأن              

هـذا  : وقالت .إن ادارة الرئيس بوش تقر بأن هذه فترة انتقالية في السياسات الفلسطينية           : ، ولكنها قالت  "إرهابية
  .نعتقد أنه يجب أن يكون الجميع قادرين على المشاركة... شأن داخلي بالنسبة للفلسطينيين

  6/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  مطلقو الكاتيوشا فلسطينيون: بيلليغريني .23
 كانـت   هل صحيح أن القاعـدة    : سئل عندما   قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال آالن بيلليغريني        قال  

وراء إطالق الصواريخ من الجنوب ضد إسرائيل، أم انكم وجدتم الجهة الحقيقية التي كانت وراء ذلك؟ وهـل                  
لم نعثر بعد على الجهة التي كانت وراء إطالق الصواريخ، وأميل الى مـا نـشر فـي    : أجاب هي فلسطينية؟   

 الى االعتقاد ان تكون عناصر فلسطينية       ونميل. الصحافة انه من الصعب التأكد من الجهة التي كانت وراء ذلك          
ليس هذا بـاالمر الـسهل      : أجاب ألم تتمكنوا من كشف هوية الفاعلين من الفلسطينيين؟         : سئلثم  . من المنطقة 

  . انه امر صعب. بسبب وجود العديد من المنظمات الفلسطينية
  6/1/2006السفير 

  
  ائيلمنظمة حقوق االنسان تطالب بوش بوقف المساعدات عن اسر .24

كتب جورج بوش في رسالة     م, ش التي يوجد مقرها في نيويورك     تدعت منظمة هيومان رايتس وو    : محمد بشير 
ألن تقوم الواليات المتحدة بتخفيض المساعدات المباشرة المقدمة السرائيل بمقدار المبالغ التي تنفقهـا الدولـة                

وجاء في الرسالة األرقام الواردة     . فة الغربية العبرية على المستوطنات وبناء وصيانة الجدار الفاصل داخل الض        
فـي عـدد    % 28 والتي أشارت الى زيـادة       2005في مكتب االحصائيات االسرائيلي في النصف االول لعام         

  .المساكن في المستوطنات
 2/1/2006عكاظ 

 
  عيون وآذان .25

  جهاد الخازن      
 كانـت سـنة     2004كتبت معتقداً بأن سنة     عندما كتبت عن البلوغز، او المدونات، في مطلع الصيف الماضي           

بلوغ البلوغز سن الرشد، غير ان السنة الماضية شهدت انتشاراً اوسع لهذه الصحافة الجديدة او البديلة، وبـت                  
  .أعتقد بأن السنة الحالية قد تسجل الزيادة نفسها التي سجلتها كل من السنتين الماضيتين، وربما تفوقت عليهما

عروفاً هي مفكرة يومية، لذلك ترجمت الى العربية كمدونة، وصاحبها يستطيع ان يكـشف              البلوغ، كما اصبح م   
اسمه او يكتمه، كما ان الزوار، أي الذين يفتحون صفحة البلوغ لقراءتها، يستطيعون ان يضيفوا تعليقاتهم على                 
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 هنـاك وسـائل سـهلة       وبما ان . وهم بدورهم قد يكشفون اسماءهم او يكتمونها      . المواضيع التي يثيرها البلوغ   
ومتوافرة مجاناً لربط البلوغز، احدها باآلخر، فإن انتشار األفكار والمعلومات يصبح فعالً من نوع انتشار تلك                

  .النار الخرافية في الهشيم
اليوم هناك بلوغسفير، أي مجموعة بلوغز، عربي نشط مرتفع الصوت، استفاد من حريـة التعبيـر المتاحـة                  

يه في اهم القضايا السياسية، وأيضاً في الطبخ والعالقات بين الجنـسين مـع هـذر كثيـر                  إلكترونياً ليبدي رأ  
 ألف بلوغ، وهـو     700مع ذلك يظل المجموع العربي اقل من ايران وحدها حيث قرأت عن وجود              . وسخرية

  .رقم أجده شخصياً صعب التصديق، إال ان مواقع رصد البلوغز تؤكده
 كانت البداية، ولحق العرب بالركـب       1999، إال ان األرجح ان      1997الى سنة   عالمياً، هناك من يرد البلوغز      

  . مع بدء بلوغ سالم باكس في العراق الذي حقق شهرة عالمية2002سنة 
المدونات العربية تزداد بسرعة، وهي باللغتين العربية واإلنكليزية، وأحياناً الفرنسية، وبعض المدونين العـرب              

  .ية، وبلوغ آخر باإلنكليزية، او يخلط بين اللغتينقد يكون له بلوغ بالعرب
ال أعتقد ان المدونات العربية قادرة حتى اآلن على التأثير في مجرى األحداث، او شن حمالت ناجحة في سبيل                   

كما ان الصور المرفقـة احيانـاً       . إال انها مهمة جداً للتحليل ومعرفة توجهات الرأي العام        . قضايا او ضد افراد   
  .وتنقل بسهولة من موقع الى آخرمؤثرة، 

غير ان النفوذ المحدود للمدونات العربية لم ينقذها من يد الحكومة، الطويلة دائماً والثقيلة غالباً، وقـد تعـرض            
اصحاب مدونات في بلدان عربية عدة الى االعتقال وأحياناً السجن، ونجحت حكومات كثيرة في تقييد انتـشار                 

  .افق عليهالمدونات وفي حجب ما ال تو
وبما انني سأختصر كثيـراً     . وربما كان مناسباً اآلن ان اقوم والقارئ بجولة على مدونات بعض الدول العربية            

  .فإنني ازيد مرة اخرى ان هناك مادة اكثر تفصيالً للقارئ المهتم اذا طلب ذلك
ـ   25في مصر وفرت المدونات صورة حية ومثيرة للعنف الرسمي ضد متظاهرات في              ايو الماضـي،    أيار م

وحافظت طوال السنة على مستوى عال من المتابعة السياسية، واهتمت كثيراً باالنتخابات والجدل الـذي ثـار                 
وقدمت مدونة بهية صورة دقيقة للعنف الذي رافق االنتخابات وكذلك فعلت مدونـة مـس               . حول بعض الدوائر  

 ان تعرف عن مصر ولكن كنت تخـشى         مبروك المصرية أو ريتزي مبروك التي تقول صفحتها كل ما اردت          
  .ان تسأل الحكومة عنه

 الذي ضرب الفنادق قدمت المدونات األردنية صورة وافية وسـريعة،           9/11/2005في األردن، وبعد ارهاب     
ويمكن الوصول الى مجموعة المدونات األردنية مـن طريـق موقـع            . مع الصور، عن فظاعة ذلك اإلرهاب     

  .و موقع نقلت عنه شبكات التلفزيون األميركية لشهرتهجوردان بالنت اإللكتروني، وه
  

المدونات اللبنانية عكست االنقسام في البلد، وبما ان السنة الماضية شهدت احداثاً عاصفة، فقد كانت هناك آمال                 
وأسند موقع اميركي مثير للجدل هـو سـبيريت اوف          . بأن تسند المدونات ثورة األرز، غير ان هذا لم يحدث         

دونة نبض الحرية التي قدمت نفسها كحاملة لواء السير نحو الحرية، إال ان هذا الموقع تراجع، ولم أر                  اميركا م 
والحظت ان مدونات لبنانية كثيرة ثارت بعـد اغتيـال جبـران تـويني،              . 25/9/2005عليه شيئاً جديداً منذ     

  .وانتصرت لمواقفه ومبادئه
ع هناك والتطورات السياسية، وتناولت قضايا تحاشى اإلعـالم         المدونات العراقية قدمت نافذة مهمة على المجتم      

التقليدي الخوض فيها، وثمة توافق على ان اول مدونة عراقية كانت سالم باكس التـي بـدأها صـاحبها فـي            
وهو أتلف كثيراً من المادة األولى المنشورة بعـد         .  للتواصل مع صديقه رائد في األردن      2002حزيران يونيو   

واليوم هناك مدونات عراقية كثيرة بالعربية واإلنكليزيـة، وهـي تابعـت            . ه وسائل إعالم غربية   ان نقلتها عن  
 من الشهر الماضي بحماسة لم تفتر مع الجدل الذي دار بعد االنتخابات، خـصوصاً               15االنتخابات النيابية في    
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ديا األميركي عبـر ثمانيـة      وغطى البلوغ العراقي عراق دي موديل االنتخابات لموقع بيحاما مي         . تهم التزوير 
  .مراسلين في ثماني محافظات مختلفة

في األراضي الفلسطينية تغطي المدونات المواجهة مع اسرائيل وأيضاً األخبار السياسية الفلسطينية، وبعـضها              
وتقول شادن عبد الرحمن التي تحمل مدونتها اسم مكعبات الـسكر انهـا تحـاول               . ناجح جداً ويتابعه كثيرون   

 فلسطينية ان اساعد على تغيير الواقع البائس لشعبي وفضح الصهيونيين وما يعاني الفلـسطينيون فـي                 كمسلمة
اما نورا يونس فغطت في مدونتها معبر رفع الذي اعتبرته بوابة السجن وأرفقـت ذلـك                . حياتهم اليومية منهم  

  .بصورة معبرة
 لرئيس الوزراء توني بلير انـه يريـد         في قطر عصرت الجزيرة كل نقطة دعاية ممكنة من قول الرئيس بوش           

  .وهناك اآلن مدونة لـ الجزيرة عن الموضوع، ترتبط ببلوغز بريطانية وغيرها. قصف ذلك التلفزيون
وفي حين ان وحـدة خـدمات       . السنة الماضية شهدت نمواً كبيراً للمدونات السعودية، مع ظهور نسائي واضح          

 والتكنولوجيا تراقب المدونات وتمنع ما تعتبره مسيئاً، إال ان هذا لم            اإلنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم     
يحل دون تسجيل المدونات السعودية زيادة هائلة السنة الماضية، وهي على اتصال بعضها بـبعض، وتحـتج                 

  .عندما يحجب أي موقع
ات، فهي مكتوبـة علـى      وال بد من ان الرواية بنات الرياض لألديبة الشابة رجاء الصانع ستزيد شعبية المدون             

. شكل رسائل إلكترونية لكل فصل، وكانت اكثر الكتب مبيعاً في معرض بيـروت للكتـاب الـشهر الماضـي                  
  .وسأعود الى المدونات وأصحابها خالل يومين او ثالثة الستكمال البحث

  6/1/2006الحياة 
  

  من سيمأل فراغ شارون؟ .26
  محمد علي طه

 رئيس وزراء اسرائيل، ارئيل شارون، كانت بمثابة هزة أرضـية قويـة             الجلطة الدماغية الشديدة التي أصابت    
 يوما من االنتخابات البرلمانيـة      82وعنيفة في الحياة السياسية والحزبية في اسرائيل، ألنها فاجأت الجميع قبل            

عالمـات  وقبل اقل من شهر على موعد تقديم اللوائح االنتخابية للجنة االنتخابات المركزية، كما انها وضـعت            
استفهام كبيرة على مستقبل حزب كاديما، الوليد الطري في الحياة الحزبية االسرائيلية التي ال تعرف الرحمة او                 

  . الجنتلمانية، على االقل
لـم  . لقد تصرف ارئيل شارون، آخر الجنراالت المؤسسين لدولة اسرائيل، كأنه رئيس حكومة اسرائيل لألبـد              

كما لم يكن له صديق واحد مـن        .. د من رفاقه وزمالئه بأن يبرز كقائد مستقبلي       يفكر بوريث له ولم يسمح ألح     
كـان شـارون هـو رئـيس        . رجال السياسة ومن الحزبيين باعترافه قبل شهر تقريبا في لقاء في القناة الثانية            

ـ                   رأي او  الحكومة، وهو القائد، وهو الزعيم، وهو األب يقرر ما يشاء ويفعل ما يشاء ال يهتم باسـتطالعات ال
ومثله االعلى في الحياة السياسية والقومية دافيد بن غوريون، مؤسس دولة اسرائيل، ورئـيس              . بموقف الحزب 
والواقع انه تمتّع بشعبية تفوق شعبية بن غوريون، وخير دليل على ذلك ان بـن غوريـون                 .. حكومتها االول 

 في الكنيست، وبقي ليفي اشكول رئـيس        اختلف مع حزبه المباي، وأسس حركة رافي التي نالت ثمانية اعضاء          
اما شارون فقد اختلف مع حزبه الليكود، وأسس كاديمـا التـي تنّبـأت لـه                . الحزب االكبر ورئيس الحكومة   

ـ   وسواء ..  مقعدا ونيف، في حين تنبأت باثني عشر مقعدا الى سبعة عشر مقعدا لليكود             40استطالعات الرأي ب
ره في مستشفى هداسا لعدة ايام او اسابيع، أو مـات، فـإن الحيـاة               بقي شارون حياً يصارع الموت على سري      

  . السياسية والحزبية في اسرائيل بدأت عهد ما بعد شارون منذ صباح الخامس من يناير الجاري
  فمن سيمأل الفراغ الهائل الذي تركه القائد الصهيوني االسرائيلي الكبير؟ 
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ورئـيس  .  حتـى اليـوم    1948حروب اسرائيل منذ العـام      شارون الجنرال والقائد العسكري الذي خاض كل        
  . والزعيم الشعبي. الحكومة القوي الذي يحتفظ بعشر وزارات ايضا
  ! وملك اسرائيل كما اعتاد الشعب ان يهتف له! والزعيم المدلل عند جورج بوش والبيت االبيض

لحزبية او السياسية ويفتقـر لكاريزمـا       الوزير إيهود اولمرت، القائم بأعمال رئيس الحكومة، ال يملك التجربة ا          
  . وزيرة العدل تسيبي ليفني شخصية قوية، ولكنها بدون تجربة وهي في صراع مع ايهود أولمرت. القائد

وزير االمن اسحاق موفاز، شخصية قوية، وجنرال عسكري، ولكنه تأخر عندما سار قطار شارون في تأسيس                
  . ى اللحظة االخيرة، لذلك فإن قادة كاديما ال يغفرون له ذلكحزب كاديما، وبقي مع بنيامين نتنياهو حت

شمعون بيرس ذو التجربة الغنية، رجل عجوز، وال يتمتع بشعبية بين مؤسسي كاديما وال يمكـن ان يـضعوا                   
حاييم رامون، تجربته واسعة وشخصية قيادية لكنه تربى فـي حـزب            . بيضهم في سلّة رجل الخسائر االبدي     

تساحي هنغبي، رجل يميني متطرف ومـتهم بالفـساد وتنتظـره           .. ائم وال يصلح لقيادة كاديما    العمل ومن الحم  
  . قضايا في المحاكم

  . هل هذه الصورة القاتمة تعني ان حزب كاديما سينحل عاجال وتطير قيادته؟ طبعا ال
نيفة، ستوحد جميع هؤالء    كل الدالئل تشير الى ان الواقع الجديد القاسي، والضربة الشديدة، والهزة االرضية الع            

  . القادة السياسيين والحزبيين ليمألوا فراغ شارون وليحافظوا على بقائهم في الحياة الحزبية والسياسية
لقد أطلق الوزير، مئير شطريت، الرصاصة االولى على قيادة زميلة ايهود أولمرت، حينما صرح للتلفزيـون                

قادة الحزب أن يجتمعوا بسرعة خالل يومين او ثالثة الختيار          االسرائيلي، ظهيرة يوم الخميس، امس، ان على        
  . واضاف ان كاديما طريق ودرب وليس حزب رجل واحد.. قائد لكاديما

وهذا يعني ان مئير شطريت يضع عالمة حول مستقبل ايهود أولمرت، في حين ان الـوزيرة ليفنـي كانـت                    
لوقوف وراء ايهود أولمرت، في هذه االوقات الـصعبة         دبلوماسية وذكية حينما طالبت جميع الوزراء بالتكتل وا       

  . والعصيبة
ولكن قادة حزب كاديما ملزمون     .. ال شك بأن الليكود والعمل وشينوي سوف تستفيد انتخابيا من غياب شارون           

  . وملزمون أن يضعوا خالفاتهم وطموحاتهم الشخصية جانبا.. بالوحدة والتعاون من أجل البقاء
  6/1/2006الشرق األوسط 

  
  الخارطة السياسية الفلسطينية عشية االنتخابات التشريعية .27

  رائد نعيرات. د
ولجت القضية الفلسطينية في حالة سياسية واجتماعية انقالبية، سواء في طبيعة السلوك السياسي الفلسطيني، أو               

لعقليـة الـسياسية    وبالذات فيما يخص اآلثار التي ترتبت على ذلك في ا         . في انعكاسات ومخرجات هذا السلوك    
أن رتابة أي نظام سياسي فلـسطيني       : ويتربع على عرش هذه القناعات جمله من المسلمات ومنها        . الفلسطينية

قادم تعتمد بشكل أساسي على احتوائه جميع أركان الطيف السياسي الفلسطيني، وأن االحتكار السياسي يعتبـر                
 يمكن مواجهة االحتالل اإلسرائيلي بلـون واحـد مـن           أهم سرطان ينخر في جسم القضية الفلسطينية، وأنه ال        

البرامج سواء البرامج المقاِومة أو البرامج السياسية، أن القضية الفلسطينية بتشعباتها تتطلب تشعباً في العمـل                
السياسي وعلى رأس هذا التشعب تكمن قضية اإلنسان الفلسطيني والحفاظ على كينونته وبنائه وهذا يتطلب من                

الفلسطينية عدم االكتفاء باألداء السياسي العالي الذي يضع ذاته وجهاً لوجه مع االحتالل، بل وكـذلك                الفصائل  
االهتمام بالبناء الذاتي لإلنسان الفلسطيني والذي ال يتأتى إال عبر بناء نموذج ناجح ألداء المؤسسات الفلسطينية                

  .في األراضي المحتلة
نية انقالباً ونموذجاً يعتبر سابقة في الحياة السياسية الفلسطينية، حيث أنـه            وتعتبر االنتخابات التشريعية الفلسطي   

وألول مرة في التاريخ السياسي الفلسطيني يحدث هناك إجماع على توحيد أداة العمل الـسياسي الفلـسطيني،                 
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ـ      . وبالذات عندما نتكلم عن مكون جديد وهو حركة حماس         د تـم  كما أن هناك أهمية بالغة في هذا الـصدد، وق
تلمسها من خالل االنتخابات البلدية، وتمثلت هذه األهمية في فكرة تقبل اآلخر، وهذه القضية تعتبر من أهم مـا                   
تعاني منه الشعوب المحتلة وبالذات الشعب الفلسطيني الذي طالما عانى من قضية التحزب المقيـت والتقوقـع                 

  . الحزبي
.  السياسية، ولمشاركة حماس جملة من االنعكاسات والدالالت       وحماس ألول مرة ستشارك في العملية االنتخابية      

  :فعلى الصعيد الفلسطيني
منح شرعية جديدة للنظام السياسي الفلسطيني بكل فروعه ومؤسساته بدءاً من مؤسـسة البلديـة والمجلـس        -1

ركـز شـرعيته    القروي وانتهاء برأس هرمه المتمثل بالسلطة التشريعية، حيث إن هذا النظام لن يعود ليبني م              
  .على اتفاق أوسلو مما سيقلل الضغوط عليه

شعور المواطن الفلسطيني في األراضي المحتلة بتكامل شخصيته السياسية، واالنفالت من عقال االنفـصام              -2
حيث إن هناك جزءاً كبيراً     ). 2004-1994منذ  (السياسي الذي خيم على الشارع الفلسطيني طوال فترة أوسلو          

والء المؤسساتي للنظام السياسي الفلسطيني، نتيجة شعور هذه الشريحة أنها غير ممثلـة فـي               لم يكن يشعر بال   
  . النظام السياسي

 سيؤدي دخول حماس إلى نظام الحكم الفلسطيني إلى تحسين أداء النظام الفلسطيني، وذلك إما بإدخال حركة                 -3
بجعل اآلخر يتبنى رتابـة فـي األداء نتيجـة          حماس عناصر جديدة في إدارة الحياة السياسية الفلسطينية، وإما          

  .للمنافسة وإظهار صالحية الذات
 ال يمكن تخيل الشارع الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية القادمة بدون إجراء االنتخابات، حيـث أنـه                 -4

سلطة، ولقـد   ومنذ مطلع االنتفاضة حدث انفصام مؤسساتي واضح في الحياة الفلسطينية، نتيجة لغياب هياكل ال             
  . تكرس هذا االنفصال بشكله الرسمي بعد االنتخابات البلدية والفوز الذي حققته حركة حماس فيها

ستجد نفسها وألول مرة أمام نوع جديد من التعاطي السياسي مـع            ) إسرائيل(أما على الصعيد اإلسرائيلي فإن      
أنها ستكون وجهاً لوجه مع تيار فلسطيني       : ولىالقضية الفلسطينية، فهذه السابقة تأتي ضمن نقطتين مهمتين، األ        

يرفض علناً شرعية وجودها الدائم في فلسطين، وهي مضطرة للتعاطي معه في حالة فوزه، أو تقديم تنـازالت                  
والنقطة الثانية أن حركـة حمـاس سـتدخل الحيـاة           . للجانب الفلسطيني اآلخر حتى تعطل من نمو هذا التيار        

اتفاق مع اإلسرائيليين، وهذا سيمنح حماس فرصة رسم معالم العالقة ضمن ما تمليه             السياسية الفلسطينية بدون    
  . الظروف

إذن، إن حماس لن تكون ضعيفة نظرياً حيث إنها لن تفاوض على شرعية وجودهـا الـسياسي، أو شـرعية                    
 وهذا سـيلقي بظـالل   إدخالها إلى الحلبة السياسية من عدمه، وبالتالي ستكون طبيعة العالقة إلى حد ما تبادلية،   

  .جيدة على القضية الفلسطينية برمتها إذا ُأحسن استغالل ذلك
أما دولياً، فأعتقد أن مشاركة حماس تعني الكثير بالنسبة للقضية الفلسطينة استراتيجياً، حيث الوجود اإلسـالمي     

يد االستراتيجي أن تتخـذ     في العالم سواء في أوروبا أو الواليات المتحدة األمريكية، قد يمنح حماس على الصع             
نفس المنحى الذي تعاملت معه الحركة الصهيونية من إيجاد لوبيات إسالمية داخل هذه الدول داعمـة للقـضية                  
  .الفلسطينية، وهذا ما كانت تفقده حركة النضال الفلسطيني على الدوام وبالذات بعد أفول نجم االتحاد السوفييتي

 على البرامج السياسية لألحزاب الفلسطينية، فمن الواضـح أن أكثـر هـذه              أما عن أثر االنتخابات الفلسطينية    
البرامج تأثراً لغاية اآلن هو برنامج حركة فتح، حيث باتت حركة فتح أمام قضية ال تحتمل النقاش فيما يخص                   

لخبطة (سمى  انشقاق الحركة أو حتى غياب هويتها السياسية، فمنذ السنه الثالثة لالنتفاضة باتت فتح تعاني مما ي               
وتخبط الرؤية وبالذات عند الكالم عن الخروج من المأزق، وهل يتم هذا بإعـادة بنـاء مؤسـسات                  ) البرنامج

الحركة؟ أم بانشقاق الحركة؟ أم بإعادة صياغة برنامج الحركة كامالً؟ فجاءت االنتخابات لتكرس هذا الخـالف                
عد الدنيا للحركة فـي اختيـار مرشـحي الحركـة           فشل القوا : أوالً. وكان من أهم مظاهره قضيتان أساسيتان     
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عـدم قـدرة    : ثانيـاً . داخـل الحركـة   ) البرايمرز(للتشريعي، وهذا تمثل في عدم الرضا العام عن انتخابات          
المؤسسات العليا وعلى رأسها اللجنة المركزية في إخراج قائمة موحدة تخوض االنتخابات، ممـا بـات يهـدد                  

هذه القضايا وإن كانت ال تعبر عن ظرف االنتخابات حيث إن لهـا اتـصاالً        . هاإمكانية إجراء االنتخابات برمت   
  .زمنياً بعيداً، إال أن االنتخابات أفرزتها وجعلتها قضية ملحة أمام الحركة

وعلى صعيد حركة حماس فإن حماس لغاية اآلن تظهر أن االنتخابات الفلسطينية ال تزيدها إال قـوة ومناعـة،                
دته الحركة من قدرة هائلة في اختيار مرشحيها وتوزيعهم أو مـن ناحيـة إدارتهـا للحملـة              وتمثل ذلك فيما أب   

إال أن هناك إشكالية ستواجه حماس في المستقبل تتمثـل فـي قـدرة              . االنتخابية على صعيد االنتخابات البلدية    
ظـره الـشارع    الحركة على االنخراط في مؤسسات السلطة، وذلك من أجل إحداث التغيير المطلوب ومـا ينت              

والقضية األخرى هي قدرة حركة حماس على التعاطي مع العملية الـسياسية واحتفاظهـا بـذاتها                . الفلسطيني
وببرنامجها السياسي، وال أعني هنا البرنامج السياسي العام المتمثل بالمقاومة كما يحلو للبعض ذكره، ألن هذا                

غيير المطلوب داخل المجتمع الفلسطيني، وإثبـات أنهـا         المفهوم عام جداً، ولكن ما نقصده هو قدرتها على الت         
  .تمتلك برنامجاً سياسياً يستطيع أن يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني ومتطلباته التغييرية

أما فيما يخص اليسار الفلسطيني فقد تأثر اليسار الفلسطيني بشكل كبير، وتمثل هذا في عدم قدرة قوى اليـسار                   
 بعد االنتخابات الرئاسية من أن هناك تياراً ثالثاً في الـشارع الفلـسطيني، فحـسب    جميعاً على تشكيل ما تردد 

انتخابات البلديات والمجالس المحلية من الواضح أن النتائج التي حصدتها القوى اليسارية ال تؤهلنا من الناحية                
من المالحظ أن أغلب قـوى      والموضوع اآلخر،   .  تياراً ثالثاً  -على هذه النتائج  -العلمية والموضوعية أن نطلق     

اليسار في الشارع الفلسطيني ال تطرح برنامجاً سياسياً شمولياً، وإنما برامجها تعالج قـضايا سياسـية تـارة                   
  .تصويباً وتارة أخرى بالعموم

  1/1/2006فلسطين المسلمة 
  

  من األفضل التعامل مع حماس النها قادرة علي االمساك بزمام األمور .28
  يسرائيل هرئيل

. انتصرت حماس في االنتخابات، صرح رئيس الشاباك يوفال ديسكن فان اسرائيل ستكون في ورطة صعبة              اذا  
المـصيبة  . وبالرغم من عدم التشكيك بأن ذلك ما سيحدث، فان هذه الورطة الصعبة لن تكون قضية للمـستقبل   

يهـا خـالل الهجمـة      تحدث اآلن تماما، حيث تسمح اسرائيل لحماس بأن تنتعش من الضربات التي وجهت ال             
  .المركزة التي شُنت ضدها، خصوصا بعد تصفية قيادتها العليا

اسرائيل تلقت بارتياح كبير اعالن حماس عن خروجها المؤقت ـ وكأنها في لعبة كرة سلة الستبدال قواتها ـ   
ب وانتـاج   بدال من أن تواصل ضربها حتي إلحاق الهزيمة بها، وأتاحت المجال أمامها لتعبئة صفوفها والتـدر               

كـم، الـذي بامكانـه أن    30الوسائل القتالية ومن بينها، كما صرح الشاباك، صاروخ قسام معدل ذو مدي يبلغ    
  .يصيب عسقالن من أي نقطة في القطاع

اذا كانت هذه االمور غير كافية بعد، فبامكان حماس أن تستعد لنيل النصر في االنتخابات طالما أن قادتها ليسوا                 
ال شك أن هذه رؤية استراتيجية بعيدة المدي من قبل اسرائيل التي تخشي             . والحفاظ علي أرواحهم  بحاجة للحذر   

بسبب بحث اسرائيل اليائس عن فلسطينيين جيدين، فقد اعتبرت فتح التي يوجد ألذرعها             . من الورطة الكبري    
. وقعت معها علي اتفاق اوسلو    المختلفة إسهام هام في العمليات االنتحارية واطالق الصواريخ، شريكا للسالم و          

من يقود هذا االتجاه الذي يقول لشعب اسرائيل أن هناك ارهابيين أقل خطورة من غيـرهم كـأهون األمـرين             
  .وتصريح ديسكن هو البرهان علي ذلك. الجيش و الشاباك: خالفا للسيئين فعال، هي األذرع األمنية

س علي مهمة التفكير التكتيكي فـي مواجهـة االرهـاب،      هم يقومون ذلك بال وجل أو خجل ألنهم أمناء باألسا         
كيفية التغلب علي هذه الخلية أو تلك، ولذلك من المهم معرفـة مـن              : معني ذلك . واحيانا حتي الميكروتكتيكي  
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الرؤية العامة، االستراتيجية التي تعنينا قوال وفعال بالنسبة لتنظيم ارهابي كبير واحد والذي ترمـي               . تنتمي اليه 
عه المختلفة الي تحقيق هدف واحد ـ ترفض النفاذ للوعي السباب منها أن هذا األمر يستوجب اجتيـاز   كل أذر

  .تغير فكري وسياسي وعسكري ميداني
أحد االسباب األساسية للتأييد الكبير الذي يحظي به ارييل شارون، كما يقولون للجمهور، رغم مظاهر الفـساد                 

شارون، كما يقول المحللون، توصـل      . د به الدولة، هو أحادية الجانب     التي تطارده وسلوكه المركزي الذي يقو     
الي استنتاج بأن فك االرتباط هو مطلب الغلبية الجمهور، وأن العرب حتي من شاكلة محمود عباس ال يريدون                  

من هنا يتوجب علي اسرائيل أن ترسم حـدودها بـصورة           . التوصل الي سالم مع اسرائيل حتي في المستقبل       
  .الجانب وأن تستعد بحيث يقوم الجدار والسور بحمايتها لسنوات طويلة من حرب االستنزافأحادية 

كما نري في هذه االيام تماما ورغم الجدار المحيط بغزة حيث           (هذا نهج دفاعي خاطيء وسيؤدي في المستقبل        
ع دافعية االرهـابيين    الي زيادة مشاعر االنجاز والنجاح ورف     ) يستمر اطالق صواريخ القسام علي جنوبي البالد      

ولكن في هذا الموقف الخاطيء ايضا، اذا صدقنا أن األسوار واألبراج قادرة علي وقف االرهاب،               . لالستمرار
في المقابل، اذا كان النهج أحادي الجانب اليائس هو السياسة الرائدة فأي منطق يكمن فـي                . بعض من المنطق  

يئة مثل حماس وبين األقل سوءا أو حتي الجيدة مثل فـتح التـي              مواصلة التمييز بين التنظيمات االرهابية الس     
  .تواصل عدة أذرع ارهابية تابعة لها قتل اليهود والتسبب بالفوضي في السلطة؟

وهل هناك حاجة لخطوات أحادية الجانب ألنه ال توجد أي فرصة للتوصل الي تسوية حتي مع فتح، ربما كان                   
اذا وصلت حماس الي السلطة فربما يتوقف الخداع الذاتي         !. نتخاباتمن األفضل عموما انتصار حماس في اال      

ويصبح واضحا للجميع ـ من امريكيين واوروبيين وأمـم   ) خداع اليهود النفسهم، واآلخرون يعرفون الحقيقة(
  .متحدة ـ من الذي يقف ضد من

 تُطعم وأن تُـداوي وأن  وربما، عندما تضطر حماس الي اتخاذ قرارات علي المستوي الوطني ويكون عليها أن    
هذا التنظيم تحديدا والذي يبرهن في كل يوم وكل سـاعة           . توفر الخدمات للناس، ستضطر حينئذ لتغيير نهجها      

أنه يسيطر علي أتباعه، خصوصا في الشارع الفلسطيني، يملك فرصة لفرض حكـم مركـزي واحـد يكـون          
  .مسؤوال ايضا أمام اسرائيل والعالم، عما يجري فوق اراضيه

  5/1/2006) هآرتس(
  6/1/2006 القدس العربي 

  
  وأبومازن ال يفكر في االستقالة .. المنظمة تعيش أزمة حقيقية .29

   جهاد القواسمي -فلسطين
قال نبيل عمرو،عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومرشحها، ان حركة فتح تعيش أزمة داخلية حقيقيـة ومـا                  

 على حركة فتح ان تتجدد من خالل تجديـد الـسلطة الوطنيـة              ويجب. يثير القلق ان هذه األزمة لم تجد الحل       
الفلسطينية ومنظمة التحرير، وذلك الن انهيار فتح ليس انهيار الحركة فحسب وانما انهيار الوضع الفلـسطيني                

واوضح عمرو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وضع ضعيف ولكنه ال يفكـر باالسـتقالة واذا                 . برمته
  . وفيما يلي نص اللقاء.  هناك آليات لذلكرغب بترك منصبه

  ما هي مشكلة فتح بالضبط؟ *
ان فتح هي السلطة وهي منظمة التحرير، وبالتالي يجب ان تتجدد فتح من خالل تجديد السلطة وتجديد منظمة                  -

لت في  التحرير، وتجديد الواقع السياسي الفلسطيني، واعتقد ان فتح حاولت ذلك ولكنها أخفقت، خاصة عندما فش              
موضوع االنتخابات التمهيدية للحركة البرايمرز الذي كان البروفة لقيادات فتح للعملية الديمقراطية االنتخابيـة              
ولكن لسوء الحظ ان هذه العملية فشلت، وبالتالي بدل ان تحل ازمة خلقت أزمات جديدة، وهذا واقع الحال فـي             

ور االزمة وتذهب بها الى مـستويات أخـرى، وفـي           فتح، فهى حركة طوال تاريخها لم تحل ازمة ولكنها تط         
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تقديري ان عجز اإلطارات التقليدية القديمة القائمة على احتواء االزمات وحلها يملي ضرورة تغيير جـوهري                
في حركة فتح تغيير في االطر وتغيير في االشخاص و تغيير في السلوك، وليكتسب هذا التغيير شرعية معينة                  

مؤتمر العام ويجب تحضير جدي لهذا المؤتمر ليـشهد تتـويج التطـورات المرتقبـة               يجب ان يتم من خالل ال     
والمطلوبة في حركة فتح، وان نجحت في ذلك نستطيع القول انها نجحت في انقاذ الوضع الفلسطيني كله مـن                   

  . االنهيار
  هل كانت االنتخابات الداخلية للحركة حال أمثل؟ *
حاولة وفشلت هذه المحاولة، و ربما نجحت في شيء انها أعطتنا صـورة   لم تكن الحل االمثل، وانما كانت م    -

حقيقية لحجم التفكك وحجم الخلل داخل حركة فتح، ولقد كانت هذه االنتخابات انما لتوفير بـدائل ديمقراطيـة                  
  . وتوفير امكانيات إنجاح الدمقراطة على مستوى الوطن ومن خالل المجلس التشريعي فقد فشلت في ذلك

  تم توحيد قائمة فتح وهل كانت لمصلحة الحركة؟ كيف *
 تم توحيد قائمة فتح بطريقة ارتجالية الى حد كبير وتحت ضغط الظروف، وتحت ضغط الخوف من انشقاق                  -

يتعمق وليس اجتهادا للمصلحة العليا لحركة فتح، توحيد القائمة الشك عمل ايجابي ولكن كان يجب ان يجـرى                  
  . القائمة عمقا شعبيا كافيا إلنجاح الجزء األكبر منهاتوحيدها بطريقة تضمن لهذه 

  ما هو طموح النجاح لها؟ *
 دائما في االنتخابات يجب ان تسعى الى الحد األقصى، وليس المستويات الدنيا والمتوسـطة، والحـد الـذي                   -

قلين وفي  ، هناك تحالفات جدية واضحة على مستوى المست       %)50(نطمح إليه في هذه القائمة، ان نحصل على         
الوطن، وعلى فتح ان تعمل بجد من اجل تعويض هذا في نجاح في الحملة االنتخابيـة السـتقطاب مؤيـدين                    

  . ومقترعين لمرشحين في الدوائر ومرشحيها على مستوى الوطن
  هل يفكر الرئيس باالستقالة؟ *
الة فهو ليس موظفا فـي      ال انكر ان الرئيس محمود عباس ابو مازن في وضع ضعيف، ولكنه ال يفكر باالستق              -

مؤسسة حتى يستقيل فهو خيار ديمقراطي شعبي، يمثل اتجاهاً سياسيا قويا في الساحة الفلسطينية، تجـسد فـي                  
حركة فتح ومنظمة التحرير، وبالتالي استمراره في منصبه أمر حتمي، ولكن اذا رغب باالستقالة لترك منصبه                

  . هناك آليات، وتكون في ذلك صعوبة
  لويات حركة فتح؟ ما هي أو*
لو قدر لحركة فتح ان تقدم برنامجا مختصرا لكي تصويت الجماهير عليه، فجيب ان يكـون منقـسما الـى                    -

الوضع الداخلي الفلسطيني األمن واالمان للمواطن الفلـسطيني، البنيـة التحتيـة الفلـسطينية، البنيـة                : قسمين
تطويرها من خالل السلطة وهـي قـضايا الوضـع     الخدماتية، كل هذه القضايا يجب ان تعمل حركة فتح على           

فهو الجزء السياسي، فحركة فتح هي التي سوف تفـاوض مـن خـالل    : أما الثاني. الداخلي التي تهم المواطن 
منظمة التحرير وهي التي سوف تحمي المشروع الوطني في تطوير هذا المشروع علـى األرض، وبالتـالي                 

وان تظهر استعدادها للعمل االيجـابي والبنـاء علـى          . مج التحرير يجب على فتح ان تستمر وان تلتزم ببرنا       
  . المستويين

  هل ستجرى االنتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها؟ *
هذا ما نأمله ونرجوه، ولكن اذا استمر التدهور االمني وعدم اتضاح اآلفاق فيما يتعلق بالقدس فهنالـك مـن                   -

كافة الفصائل الفلسطينية ترغب بالتأجيل داخليا ولكنهـا ال تجـرؤ علـى             باالضافة ان   . يفكر جديا في التأجيل   
  . اعالن ذلك وتبنى ذلك بشكل مباشر

  هل الوضع االمني الداخلي وقضية القدس ستكون مبرر التأجيل؟ *
اعتبرنا طريقة التصويت في القدس إنجازا على طريقة اعتراف الجانب اإلسرائيلي بحقوقنا فيها، ثم اعتراف               -
الم واهتمامه بهذه الحقوق، ال نريد خطوة تراجعية عن هذا، وخاصة في مسألة حساسة مثل القـدس، الننـا                   الع
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 كحجة قوية وواقعية إال ان اسرائيل ال تستطيع افـراغ الحـق             96استخدمنا اجراء االنتخابات في القدس عام       
تحدث انتخابات في القدس سوف لن    الفلسطيني في هذا المدينة الى جانب عوامل اخرى تثبت هذا الحق، وان لم              

تحدث انتخابات في فلسطين، واالسرائيليون سيناورون قبل ان يعطوا كلمة نهائية في هذه االمر، النهم أعطـوا                 
كلمتين متعارضتين، االولى الرفض القطعي والثاني انهم قد يدرسوا احتمال اعادة تجربة االنتخابـات، وهـذا                

ينية، فالقدس هي مفتاح ليس مفتاح االنتخابات وإنما أي حل قادم ألي موضوع             أشاع البلبلة في االوساط الفلسط    
  . فلسطيني أساسي

  هل التهدئة مصلحة فلسطينية؟ *
التهدئة مصلحة فلسطينية كما هي مصلحة اسرائيلية، وعلى الجانب الفلسطيني ان يستفيد قدر االمكـان مـن                 -

الم لكي يمنع اسرائيل من مواصلة اعتداءاتها التي هي اساس          الهدنة، وان يعمل على رعايتها وان يتوجه إلى الع        
  . تعكير اجواء التهدئة

  ولكن الغالبية العظمي من فصائل المقاومة أعلنت انها لن تجدد التهدئة؟ *
 التهدئة ال تنتهي بإعالن وإنما تنتهي بسلوك وحتى اآلن السلوك الداعي الى التصعيد هو السلوك االسرائيلي                 -

 من غزة منطقة عازلة وكأنما اعاد احتاللها عمليا مرة اخرى منطقيا،في تقديري ان الذين يتحـدثون                 التي اتخذ 
عن انتهاء الهدنة يمارسون ضغطا على السلطة بالدرجة األولى وعلى إسرائيل بالدرجة الثانية، وهذا الـضغط                

ل اليهـا، وبالتـالي مـع    سوف يسفر عن تجدد الحوارات والوصول إلى صيغ اكثر رسوخا من التي تم التوص          
الحديث عن انتهاء الهدنة يجب ان يعلو الحديث عن توسيع نطاق الحوار الداخلي الفلـسطيني للتوصـل الـى                   

  . موقف مشترك يقوينا امام اسرائيل وال يضعفنا امام العالم
 اسـرائيل   وال نستطيع ان نقبل فكرة ان الفلسطيني هو الملتزم بالهدنة، ولكن يجب ان يمارس ضغط جدي على                

اللزامها بذلك، وان يتم ذلك عبر اتصال فلسطيني وعبر قنوات سياسية فعالة، وهذا القنوات غيـر موجـودة،                  
باإلضافة إلى أن إسرائيل ترفض الحوار مع الجانب الفلسطيني، وعليه يجب ان يكون هنالك حوار جدي مـع                  

ث عن الهدنة المتبادلة والحديث عن فتح المسار        االسرائيلي ومع غير االسرائيليين، خاصة اللجنة الرباعية للحدي       
  . السياسي لحماية هذه الهدنة

 6/1/2006الشرق القطرية 
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