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 مجموعة ضغط في فتح لتأجيل االنتخابات وتحذيرات من مجازر .1
 محمود عباس شكل عدد من قادة فتح المطالبين بتأجيل االنتخابات التشريعية اخيراً جماعة ضغط على: رام اهللا

المجموعة المؤلفة من أحمد قريع وعباس زكي وهاني الحسن ومحمد اشتية الذي . لدفعه التخاذ قرار بتأجيلها
 في مكتبه في رام اهللا أول من أمس، وقدمت له عباس التقت .يعد من أبرز الطاقات الفكرية في الحركة
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 عباس من وقوع مواجهات وا حذرم انه,هم منوذكر مصدر مقرب .سيناريوهات مثيرة للقلق عن نهار االقتراع
 فتحمن كما جرى تحذيره من اطالق مجموعات . مسلحة بين عناصر من فتح وأخرى من حماس يوم االقتراع

 .عدداً كبيراً من الصواريخ على إسرائيل نهار االقتراع الستدراج رد إسرائيلي عنيف يفشل العملية االنتخابية
 , أيضاونصحت جماعة الضغط.  لحماية صناديق االقتراعحماس أبناء ,سابقوكان احمد بحر دعا في وقت 

بتوجيه رسالة عاجلة وواضحة لإلسرائيليين للسؤال عن كيفية مشاركة المقدسيين في االنتخابات، وان يتخذ من 
 ان هذا الموقف سيضع حماس في موقف من يتنازل عن مسألة ,هموقال مصدر مقرب من .الرد ذريعة للتأجيل

وكان قريع أعلن أمس ان . ا يضعف معارضتها للقرارمجوهرية مثل القدس لقاء مكاسب انتخابية ضيقة، م
 ال أكثر 67السلطة تريد مشاركة القدس في هذه االنتخابات بنفس مستوى مشاركة باقي المناطق المحتلة عام 

لحة للعمل ضد االنتخابات  في تجنيد مجموعات مستقيادات نجحالوتقول مصادر في فتح ان بعض  .وال أقل
تحت شعار ان الحركة غير جاهزة لمواجهة انتخابية مع حماس في هذه المرحلة، وان التأجيل سينقذ الحركة 

ويرجح مقربون من المؤسسة السياسية الفلسطينية ان مشكالت فتح الداخلية ستحول دون . من هزيمة محققة
جميع المتضررين من هذه االنتخابات :  قائالعزمي الشعيبيكما أكد ذلك . إجراء هذه االنتخابات في موعدها

ال يخفي عباس رغبته في اجراء االنتخابات بغية بالمقابل .  اليوم حجر عثرة أمام إجرائهاون يقف فتحمن قيادة
طي صفحة الماضي والشروع في بناء نظام سياسي جديد، غير ان حجم الضغوط التي يتعرض لها يطرح 

  .ر في شأن قراره النهائيأكثر من سؤال كبي
  9/1/2006الحياة 

  
 وواشنطن تدرس دعم أولمرت إفراط في عالج شارون يحوله قنبلة موقوتة  .2

أثارت الطريقة التي يجري بها عالج شارون، انتقادات شديدة فـي           : 9/1/2006السفير   في   حلمي موسى كتب  
في مستشفى هداسا تخفيض التوقعـات فـي        وحاولت مصادر طبية رفيعة المستوى      . األسرة الطبية اإلسرائيلية  

تسيير األمور على أساس أنها وديعة بانتظـار        لأعقاب التفاؤل الذي أشاعه أطباء معالجون، فيما سعى أولمرت          
ويرى عدد من الخبراء أن هناك نوعا من اإلفراط في العالج الذي يقدم لشارون والذي يطيـل                 . شفاء شارون 

ويعتقد هؤالء أن العالج الذي يقدم      . اعي لكنه ال يقدم حلوال لمشاكله الصحية      بقاءه على قيد الحياة بشكل اصطن     
والحظ هؤالء أن أحد الجـراحين  . لشارون هو في الحقيقة نوع من تعذيب الجسد وأنه عالج هجومي وتجريبي       

 الحيـاة   الذين شاركوا في العمليات، اختار الحديث لوسائل إعالم أجنبية عن فرص عالية لبقاء شارون على قيد               
ونشرت هآرتس تقريرا يفيد    . برغم إقراره بصعوبة التكهن في الوقت الراهن بمقدار العطب الذي أصاب دماغه           

بأن كبار الخبراء في جراحة الدماغ يعتقدون أنه ليس بوسع شارون تحمل الوضع الذي مـر فيـه، وأن هـذا                     
كالذي اجتازه شارون، كارثي موضحين أنـه       االعتقاد يرتكز على كل الخبرة الطبية التي ترى أن حدثا دماغيا            

 ممن يصابون بنزف دماغي خطير وأن من ينجون يعانون من           %85خالل شهر يموت من جراء هذا الحادث        
وقال طبيب رفيع المستوى في مستشفى هداسا إنها مسألة وقت إلى أن يتم اإلبـالغ عـن                 . عجز جسدي خطير  

. م مضادات حيويـة، وال نعـرف إن كـانوا سـينجحون أم ال          وحينها سيشرعون بتقدي  . حرارة عالية أو تلوث   
وأضاف أن الخطر في حالة شارون ال ينبع فقط من الضرر الذي أصاب الدماغ وإنما من وضـعه الـصحي                    

وأشار الطبيـب   .  ساعة 24وأكد أنه لوال العالج المستمر في وحدة العناية المكثفة، لتوفي شارون خالل             . العام
الرجل في السرير يتنفس    . في شارون قنبلة موقوتة   : ة العناية المكثفة ينطوي على مخاطر     إلى أن البقاء في وحد    

وأكدت مـصادر طبيـة فـي       . المخاطر شديدة . اصطناعيا، وهذا ال يصنع خيرا للقلب، للرئتين ولكل األجهزة        
 أن حـديث     كان تفاؤليا أكثر من الالزم وشددت على       تهمستشفى لموقع يديعوت أن نشر المعلومات حول صح       ال

وركزت هذه المصادر على    .  الجيد ليس إال بالمقارنة مع ما كان عليه قبل العملية          هالجراح المعالج حول وضع   
 كوهين، قد أبلغ القناة الثانية أن شارون شخص قـوي جـدا             .وكان د . أن اإلعراب عن التفاؤل كان مبكرا جدا      



 

 4

لكن كوهين أضـاف    . وإنما سيكون في وضع جيد نسبيا     وأميل إلى االعتقاد أنه ليس فقط سيبقى على قيد الحياة           
. انه ستبقى لدى شارون أضرار إدراكية وأن مثل هذا الضرر يظهر أيضا في حاالت أخف من حالة شـارون                  

والحظ أطباء ومعلقون أنه في الوقت الذي تم فيه إبالغ الجميع أن يوم أمس األحد هو يـوم الحقيقـة بالنـسبة                      
ويعني ذلك أن يوم الحقيقة تأجل بـضعة أيـام          . لتخدير عنه، تقرر أمس تأجيل ذلك     لشارون حيث ستتم إزالة ا    

ويعني يوم الحقيقة أنه بعد إزالة أثـر التخـدير   . أخرى ال يشوشها إال حدوث تطور خطير قبل بلوغ ذلك اليوم         
الوقت الـذي   وفي  . يمكن معرفة إن كان الدماغ ال يزال مشلوال أم أنه استرد بعض قدرته، وحدود هذه القدرة               

يدور فيه السجال الطبي بين األطباء، تدور في الساحة اإلعالمية والسياسية اإلسرائيلية سجاالت من نوع آخـر                 
فقد أوضح أطباء يعالجون شارون أن هناك احتماال كبيرا بأن الضرر الكبيـر             . تتصل بنزيف شارون الدماغي   

في األيام األخيرة، وأن هذا الضغط كـان أحـد         الذي أصاب دماغ شارون نجم عن الضغط النفسي الذي عاشه           
وقال احد هؤالء االطباء ال ريب عندي في أن للضغط النفسي تأثيرا            . العوامل التي قادت إلى النزيف الدماغي     

. ويمكن أن نفهم أن ضغطا كهذا يمكن أن ينجم عما نشر في وسائل اإلعالم فـي األيـام األخيـرة                   . في الحالة 
غيـر أن  .  والمتعلقة بدالئل جديدة حول تسلم عائلة شارون رشوة بثالثة ماليين دوالر   والمقصود وثيقة الشرطة  

بعض كبار الصحافيين اإلسرائيليين نقلوا عن أبناء شارون قولهم إن ما أزعج والدهم وأثار حنقه تـصريحات                 
ـ        الأطلقها عدد من الساسة اإلسرائيليين في أعقاب نشر أمر           ى وجـه   وثيقة، موضحين أن الغـضب كـان عل

ونقل شـمعون   . الخصوص مما أعلنته وزيرة التعليم ليفنات حول وجوب التحقيق مع شارون في هذه المسألة             ب
غير أن ما   . شيفر من يديعوت عن أبناء شارون استخدامهم عبارة اغتيال معنوي في وصف تصريحات ليفنات             

 غضب والدهم من تصريحات بيـنس       يظهر أن لهذه االتهامات بعدا سياسيا، هو إشارة أبناء شارون أيضا إلى           
وهذا يعني استغالل تعاطف الجمهور اإلسرائيلي مع حالة شارون الصحية لإلشارة إلـى أن              . ولبيد بهذا الصدد  

  . المتهمين بها ولو جزئيا هم أناس من الليكود والعمل وشينوي
وبـرغم محاولـة    . وكان أولمرت قد أعلن أنه يواصل تراث شارون مؤكدا أن المطلوب هو مواصلة العمـل              

أولمرت تجنب تقديم وعود أو ادعاء أنه حل مكان شارون وتأكيده أنه ينتظر انتعاش رئيسه لتسليمه الوديعـة،                  
وعقد أولمرت للمرة الثانية االجتماع األسبوعي      . إال أن كثيرين يعتقدون أن عليه التصرف كرئيس حكومة فعلي         

ارية بدعوى أن شارون نفسه هو من سيعيد توزيعهـا حـال            ورفض توزيع الحقائب الوز   . للحكومة اإلسرائيلية 
موضـحا انـه    . رجح شمعون بيريز لشبكة سي ان ان ان يترأس اولمرت الئحة كديما في االنتخابات             و. شفائه

... أضاف ان اولمرت يتمتـع بخبـرة كبيـرة        . سيكون على االرجح هو شخصيا على الئحة مرشحي الحزب        
ه درس احتمال ان يضطلع بدور سياسي في المستقبل والجواب هو عـدم             وتابع ان . وسيواصل سياسات شارون  

وقال عندما تكون رئيسا للوزراء عليك تخصيص الكثير من الوقت للمشاكل التي            . تولي منصب رئيس الوزراء   
 .ال ترتبط بالضرورة بالسالم مضيفا اريد تكريس كل الوقت والطاقة التي اتمتع بها لعملية السالم

يقيم األطباء المعالجون لشارون، اليوم األثنين جلـسة استـشارية فـي            : 9/1/2006 48رب  عوأضاف موقع   
مستشفى باألمس، أن محاولة إفاقة     للعام  المدير  الوقال   .مستشفى للتشاور حول البدء بايقاظ شارون من التخدير       ال

ن أن شارون لـم     مستشفى صبيحة اليوم، ع   الوأعلن   .شارون ستتم شريطة عدم تعرضه لحاالت صحية طارئة       
وجاء أيضا في إعـالن هداسـا وال زال         . يتعرض باألمس إلى حاالت صحية طارئة تمنع سير افاقته المخطط         

وأعرب مور يوسيف باألمس عن أملـه       . وال زال الخطر يهيمن على حياته     . وضعه صعبا وحرجا لكنه مستقر    
وقد أوضح عدد من أطبـاء شـارون أن         . من أن تستطيع هداسا من نشر تقييم أولي عن حال شارون الصحية           

  . افاقته ستستغرق عددا من األيام
جيروزاليم بوست نقلت عن مسؤولين حكوميين انه قد يتم التطـرق           أن  القدس   من 9/1/2006البيان  وذكرت  

خالل جلسة مجلس الوزراء إلى المسألة الحساسة المتعلقة بمشاركة فلسطينيي القدس الشرقية فـي االنتخابـات                
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ورداً على أسئلة اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، اعتبر شالوم ان الوقت اآلن ليس للنزاعـات              . ريعية الفلسطينية التش
  .السياسية، يجب المساهمة في استقرار البالد والصالة من اجل تعافي شارون كما فعل كل الشعب منذ األربعاء

آرتس أفادت أمس أن شارون وقع وثيقـة مـن          هأن   9/1/2006الخليج اإلماراتية   ونقالً عن الوكالت جاء في      
وأوضحت الصحيفة أن شارون قام بهذه الخطوة في أيـار لتـشجيع وهـب              . أجل التبرع بأعضائه بعد مماته    

لكـن هـاتين     .األعضاء بهدف الزرع، ويحمل بالتالي بطاقة واهب من مركز إسرائيل للزرع وجمعيـة أدي             
ن، ألنه يمكن فقط اقتطاع األعضاء لدى األشخاص الـذين تقـل            المؤسستين أكدتا الطابع الرمزي لبادرة شارو     

إضافة إلى ذلك، فإن نجلي شارون، يمكنهما بموجب القانون، منع الجراحين من تنفيـذ            .  عاماً 75أعمارهم عن   
  . وصية والدهما

ذكرت معاريف أمس أنه رغم أن أي مسؤول في االدارة االمريكية لم يقلها صراحة وبـشكل مباشـر، لكـن      و
واستدركت الصحيفة قائلة إن تقـارير وسـائل االعـالم           .االمريكيين بدأوا يفهمون أن عصر شارون قد ولى       

االمريكية أشارت الى أن هناك ادراكاً داخل دهاليز السياسة االمريكية بأن شارون لو غاب جسدياً فإن سياسته                 
ي في ما يتعلـق بمـا سـيأتي بعـد           وأضافت ان اإلدارة االمريكية تلتزم الصمت بشكل رسم       . ستبقى من بعده  

شارون، لكن الحديث يدور داخل أروقة البيت األبيض حول تغير السلطة واالستعداد للوضع الجديد مـن دون                 
  . ذلك الرجل

نتانياهو قال في تصريح لمحطة سـي ان         أن   9/1/2006الغد األردنية    أوردت   واشنطن من ونقالً عن أف ب   
 .انه زعيم كبيـر   . لفون معه، لكن من المستحيل عدم تقدير زعامته واحترامها         قد توافقونه الرأي او قد تخت      :ان

اعتقد ان التاريخ سيكون الحكم في كل عمل لكني اعتقد ان التاريخ لن يحكم على شارون بقسوة بـالنظر     : وقال
  .ورفض نتانياهو الحديث عن االنتخابات بسبب وضع شارون الصحي .الى مجمل اسهاماته في امن اسرائيل

 وفد هولندي ألغى زيارة      أن 9/1/2006الشرق األوسط   ، ذكرت   عبد اهللا مصطفى  ،  بروكسلوعن مراسلها في    
وأرجعت دوائر هولندية متعددة أسـباب إلغـاء        . كانت مقررة لعدد من دول الشرق االوسط، من بينها اسرائيل         

رؤية وانشغال االوساط الـسياسية     الزيارة الى الحالة الصحية لشارون واالوضاع الحالية وحالة عدم وضوح ال          
  . والحزبية في االستعدادات للتطورات التي تحملها االيام القادمة

رام اهللا أسعد تلحمي يديعوت احرونوت نقلت والناصرة  نقالً عن مراسلها في 9/1/2006الحياة وجاء في 
ومة المقبلة النه الوحيد امس عن موظفين في االدارة االميركية ان بوش يفضل رؤية اولمرت على رأس الحك
وزادت أن واشنطن . من بين المرشحين الملتزم مواصلة إرث شارون واحراز تقدم في تنفيذ خريطة الطريق

 .تدرس دعوة اولمرت لواشنطن قبل االنتخابات في سبيل دعمه
  

  خارج المدينةبالتصويتإسرائيل ستسمح لسكان القدس : شالوم .3
 أبيب أبلغت االدارة االميركية أنها ستسمح لسكان شـرق القـدس بـاالدالء        وقال شالوم أمس، إن تل    : تل أبيب 

وقـال فـي    . بأصواتهم في االنتخابات الفلسطينية خارج المدينة ولكن في أماكن قريبة مـن مكـان سـكناهم               
تصريحات لالذاعة االسرائيلية الرسمية، إن هناك جهات فلسطينية تحاول استغالل الحالة الـصحية لـشارون               

وأضاف إن محمود عباس يميل إلى إرجاء االنتخابات بسبب استمرار          . ل االنتخابات التشريعية الفلسطينية   لتأجي
حالة الفوضى في المناطق الفلسطينية وقد يتذرع بقضية مشاركة سكان شرق القـدس فـي االنتخابـات لهـذا                   

. ات التشريعية فـي موعـدها     من جانبه، شكك موفاز في قدرة السلطة الفلسطينية على إجراء االنتخاب          . الغرض
 إن الرئيس الفلـسطيني     ،ونقلت يديعوت أحرونوت عن موفاز قوله خالل االجتماع االسبوعي لمجلس الوزراء          

  . غير قادر على إنهاء الفوضى وحالة الفلتان السائدة في األراضي الفلسطينية
  9/1/2006الشرق األوسط 
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  ول موعد االنتخاباتكتل انتخابية تطالب ابو مازن بقرار حاسم ح 6 .4
طالبت ست كتل انتخابية بعقد لقاء عاجل مع محمود عباس للتوصل الى قرار حازم بـشأن                : ردينة فارس غزة  
وقد عقد ممثلون عن حركتي فتح وحماس إضافة الـى       . لمقرر ا هاعلى قاعدة االلتزام بموعد   , االنتخابات المقبلة 

نيين فلسطينيين ناقشوا خالله العوامل التي يمكـن ان تـؤثر           قوى أخرى اجتماعاً في رام اهللا مع محامين وقانو        
قالـت  , من جهتها و.  بالمشاركة للمقدسيين وبينها الفلتان األمني ورفض إسرائيل السماح        ,على موعد االنتخابات  

جـدد  في حين  .  فيجب ان يبحث بشكل مشترك     , االنتخابات اذا كان هناك استعداد لتأجيل موعد     , حنان عشراوي 
مضيفا أن من شأن ذلك أن يؤثر على مصداقية عباس لدى           ,  الرافض ألي تأجيل   حماسرمحي موقف   محمود ال 
وكـشف  .  أن فتح ماضية بكل ثبات نحو االنتخابات مهما كانت النتائج          ,أكد محمد دحالن  وفي المقابل   . الحركة

  . في موعدهائهاأن اتصاالته المكثفة مع الجانب األوروبي قد تركزت على ضرورة إجرا
  9/1/2006عكاظ 

  
   مرشح حماس في أريحا   أمامعريقاتتوقعات بمنافسة سهلة ل .5

 العديد   فيه تشير في وقت    .بين صائب عريقات ومرشح حماس    انتخابية  تشهد أريحا واألغوار منافسة     : ب.ف.ا
أن  اتأحد خبراء االنتخاب  يقول   حيث   . إلى أن عريقات هو األوفر حظا للفوز       ,من استطالعات الرأي الفلسطينية   

 التي يتمتع فيهـا عريقـات مقابـل         واسعةالشعبية  ل أن تفوز فتح النتشارها الواسع في المحافظة ول        اتوقعهناك  
 حظوظ جيدة وستكون منافـسة      لحركةيكون ل أن  توقع ممثل مرشح حماس عن أريحا       في حين    , حماس ضعف
  .إذا تمت االنتخابات بنزاهة, قوية

  9/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ة الفلسطينية تتراجع عن نظام إقتراع العسكريينالحكوم .6
 استجابت الحكومة الفلسطينية، امس، لمطالبة لجنة االنتخابات المركزية وتراجعت عن قرار :غزة ـ يو بي آي 

وقال أحمد قريع، نحن نعيد     . سابق لها بالسماح ألفراد قوات األمن باالقتراع داخل مواقعهم وثكناتهم العسكرية          
إلى لجنة االنتخابات المركزية لتحكم، ألنها تمتلك الصالحيات الكاملة وهي التي تقرر نظام عملهـا               هذا النظام   

  . وبالتالي ليس لدينا أي اعتراض. وتضع اللوائح فهي التي تتحمل المسؤولية
  9/1/2006القدس العربي 

  
  في حال فازت حماس في االنتخابات عباس يفكر باالستقالة .7

قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان محمود عباس : ل زكارنة وخليل العسلي وجمال جمال كما ـ  القدس المحتلة
قال في عدة لقاءات مغلقة مع مقربين منه ومسوؤلين انه يفكر بصورة جدية باالستقالة من منصبه والدعوة الى                  

 ان  ,نتخابات التشريعية  علل هذا التفكير بانه اذا ما اظهرت نتائج اال         هواضافت ان  .اجراء انتخابات رئاسية قريبا   
حماس حققت فوزا كبيرا فان هذا يعنى ان الشعب اختار طريق حماس وعليه فانه من االفضل االستقالة وفـتح                   

  .الطريق امام انتخاب رئيس جديد
  9/1/2006الدستور 

  
   أزمة فتح تُضعف دعايتها االنتخابية .8
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ابية للحركة استعدادا لالنتخابات التشريعية بأنها وصف قيادي بارز في فتح الدعاية االنتخ:  عال عطا اهللا-غزة 
محدودة وخافتة مقارنة بالحمالت االنتخابية للفصائل األخرى، وذلك جراء حالة االرتباك التي تعانيها الحركة، 

غير أن خبيرين سياسيين . بينما قلل قائمون على دعاية فتح من شأن ذلك، مؤكدين أنها تتصاعد بخطة مدروسة
ن رأيا أن فتح لن تتمكن من زيادة حضورها والتقدم من خالل دعايتها االنتخابية في األيام المقبلة؛ فلسطينيي

  .معللين ذلك بحالة الفوضى واالنقسامات داخل الحركة
  8/1/2006اسالم أون الين 

  
  التشريعي يبقي ملف وفاة عرفات مفتوحاً  .9

 وطالب السلطة ومحبي السالم فـي العـالم         .مفتوحاً قرر المجلس التشريعي إبقاء ملف وفاة ياسر عرفات          :وام
 توصيات قدمتها   ,واعتمد خالل جلسة عقدها أمس في مدينتي رام اهللا وغزة          . بالمساهمة من أجل كشف الحقيقة    

فـي   ومن بينها التقدم بشكوى إلى األمم المتحدة وهيئاتها المختلفة للتحقيق            ,اللجنة الخاصة التي كلفت بالتحقيق    
  .تهطالبة السلطة التنفيذية الفلسطينية بالتحقيق في أسباب فشل دور المؤسسة األمنية في حماي وم,القضية

  9/1/2006البيان  
  

 فتوح يستعطف النواب لعقد جلسة تشريعية أخيرة .10
 يتداعوا لحضور جلسة أخرى ستكون لكي , في جلستهم االخيرةيستعطف النوابأن فتوح روحي كاد  :غزة

ا بثلثي اعضاء المجلس، كي يتسنى ادخال تعديالت على الدستور الموقت قبل انتخاب االخيرة في حال عقده
  .مجلس جديد

  9/1/2006الحياة 
  

  ملهاة للفلسطينيين  المأساة وبالصف إطالق الصواريخ يعبد ربه  .11
 أصبحت مأسـاة بالنـسبة لنـا،    هاوقال إن . انتقد ياسر عبد ربه أمس بشدة إطالق صواريخ من شمال غزة    :دبا

 وملهاة ألنها ال تضر شيئا بقدر ما تكون وسيلة اللحاق الضرر فـي حياتنـا وفـي الوضـع                    ,لشعبناولحياتنا،  
الفلسطيني سواء على مستوى القطاع أو المستوى الوطني أو المستوى الدولي بحيث نظهر وكأننا نشن حربـا                 

  .عدوانية بالصواريخ المزعومة
  9/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ساعدا لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحريركمال مسعيد  .12

اعلن سعيد كمال أمس انه تم تعيينه مساعدا اول لرئيس الدائرة السياسية لمنظمـة  : القاهرة ـ  عثمان النعماني
 ان فاروق القدومي كلفه بتنشيط العالقات مع االتحاد االوروبي ومـع            ,وقال. التحرير للشؤون العربية والدولية   

واكد انه سيعنى بصفة خاصة باالتصاالت مـع منظمـات المجتمـع المـدني االوروبيـة                . متحدةالواليات ال 
  .وبالكونغرس االميركي والمؤسسات البحثية في الواليات المتحدة

  9/1/2006عكاظ 
  

  حماس تهدد باختطاف جنود إسرائيليين   .13
. ن ومبادلتهم بأسرى فلـسطينيين  لن تتوانى عن اختطاف جنود إسرائيليي      حماس أكد إسماعيل هنية أمس أن       :دبا

  .مؤكدا ان هذه القضية تقع ضمن أولويات الحركة في المرحلة المقبلة
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  9/1/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
  

   بشأن التفاوض مع إسرائيل  في حماسانقسام .14
 يستبعد سـالم سـالمة       حين لم  يفظهر خالف بين قادة حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل، ف          :غزة والوكاالت 

 محمود الزهار ذلك، مشيراً إلى أن حركته لـن          استبعد ,تفاوض في حال فوز حماس في االنتخابات التشريعية       ال
وطالب أثناء زيارة لقادات الحركة ومرشـحي قائمـة         . تعدم الوسيلة التي ستمكنها من قطع عالقاتها بإسرائيل       

يني ذاتي حتى ال يـضطر العامـل        اإلصالح والتغيير إلى مقار عائالت في غزة، بضرورة بناء اقتصاد فلسط          
  . الفلسطيني للعمل في إسرائيل

  9/1/2006البيان  
  

 قناة تلفزة لحماس في غزة تسبق فضائية ستبث من دبي .15
 للمرة االولى  التجريبيبدأت قناة تلفزيونية ارضية تحمل اسم االقصى تابعة لحماس بثها:  فتحي صباح-غزة 

وعلم ان الحركة تعمل على  . محطة تلفزيونية غير حكومية في القطاعتعتبر اول حيث .امس انطالقاً من غزة
، بل هناك ئها إلنشاهاوقالت مصادر ان المال ال يقف عائقاً امام. تأسيس قناة فضائية ستتخذ من دبي مقراً لها
 اطلقت وفي سياق متصل، استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ما. معوقات اخرى منها المهنية وغير المهنية

عليه رسائل مبطنة بالتهديد والمراقبة من بعض الجهات لعدد من المكاتب الصحافية والصحافيين، في اشارة 
 اقتحام مكتب قناة  النقابةكما استنكرت. الى حماس التي نفت قيامها بتهديد أي صحافي او مكتب اعالمي

يفتقر الى الموضوعية تجاه نضال الشعب  حيث,  فيلماً وثائقياً اعدتههاالعربية من جانب مسلحين عقب بث
 .الفلسطيني

  9/1/2006الحياة 
  

  االحتالل يقصف غزة ويقتحم جنين .16
واصلت قوات االحتالل عدوانها وقصفها لقطـاع غـزة وتوغلهـا واجتياحهـا             :  كامل إبراهيم ،القدس المحتلة 

ـ      توقال .لمحافظة جنين ومحاصرة محافظة طولكرم     دافع اإلسـرائيلية أطلقـت      قوات األمن الفلسطينية ان الم
 .  سـاعة الماضـية أي صـواريخ       48نيرانها على شمال قطاع غزة مؤكده انه لم يطلق من القطاع خـالل ال             

واضافت ان قوات االحتالل اعتقلت شابا زعمت انه حاول التسلل الى داخـل الخـط األخـضر مـن قطـاع                     
ماء القطاع مسببة حالة من الفزع والترقـب        واكدت ان الطائرات اإلسرائيلية الصغيرة تحلق بكثافة في س        .غزة

وفي الضفة الغربية وقعت صدامات بين مسلحين فلسطينيين وقوات االحتالل إثر اقتحام            . في صفوف المواطنين  
وأشارت إلى أن قوات االحتالل كانت تبحث عن عناصر في حركـة             . قوات من جيش االحتالل لمدينة جنين     

  .إن قواته انسحبت من دون اعتقال أي شخصالجهاد اإلسالمي، وقال االحتالل 
 9/1/2006الرأي األردنية 

  
   منزالً في القدس22بلدية االحتالل تقرر هدم  .17

 منزال في أحيـاء بيـت       22ذكرت مصادر فلسطينية امس االول ان بلدية القدس وزعت إخطارات لنحو            :  دبا
القديمة إلخالئها تمهيدا للهدم بحجـة عـدم        حنينا ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وفي سلوان جنوب البلدة           
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وأوضحت المصادر أن طواقم مشتركة من موظفي البلدية وحـرس الحـدود التـابع              . الحصول على ترخيص  
  . للجيش اإلسرائيلي سلمت االخطارات ألصحاب المنازل

  9/1/2006الخليج اإلماراتية 
  
  

  الحفريات أسفل االقصى مستمرة: مفتي القدس .18
ة صبري امس أن الحفريات أسفل المسجد االقصى والحرم القدسي مازالت مستمرة وأثرت             كشف الشيخ عكرم  

من جهة اخـرى     .''وقال إن هذه الحفريات سببت تصدعات وانشقاقات وانهيارات        .فعال على المسجد االقصى   
 أعمـال   قدمت مؤسسة األقصى التماسا للمحكمة العليا االسرائيلية طالبت فيه استصدار أمر مستعجل إليقـاف             

  .في القدس الغربية'' مأمن اهللا'' االنتهاك والحفريات الجارية على أرض مقبرة 
  9/1/2006الدستور 

  
 اهالي بلعين ينتزعون قرارا يمنع المستوطنين البناء في اراضيهم .19

ستوطنين انتزع اهالي قرية بلعين قرارا احترازيا من المحكمة العليا االسرائيلية يمنع الم: ىنائل موس، رام اهللا
من مواصلة اعمال البناء في اراضي القرية ويحظر ادخال مستوطنين الى الوحدات القائمة او مدها بالخدمات 

واوضح محامي االهالي ان االلتماس استند الى حقيقة ان االرض محط . لحين البت نهائيا في االعتراض
ويواصل . ها دون الحصول على تراخيصااللتماس هي اراض خاصة وان المستوطنين قاموا باعمال البناء علي

االهالي ومتضامنون اسرائيليون ودوليون االعتصام بصورة دائمة لالسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بازالة 
  .كافة الوحدات التي اقامها المستوطنون في المنطقة

  9/1/2006الحياة الجديدة 
  

  اليهود في الجريمةى عل يتفوقونالفلسطينيالعرب في الداخل : سرائيلي إتقرير .20
نشرت صحيفة معاريف امس تقريرا استخباراتيا اعدته الشرطة االسرائيلية حول  : زهير اندراوس،الناصرة

 ،ويستدل منه ان العرب متورطون كثيرا 48اعمال العنف واالجرام في صفوف الفلسطينيين داخل مناطق الـ
وتشير المعطيات الي اتساع ظاهرة تورط  . اليهوديفي مثل هذه االعمال، وفي بعضها يتفوقون علي الوسط

شبان عرب في نقل منفذي العمليات التفجيرية في العمق االسرائيلي، ويقول التقرير ان هذه الظاهرة تنتشر في 
اوساط الشبان العرب في الجليل والمواطنين في المثلثين الشمالي والجنوبي التي يقول التقرير انهما علي 

وعلي الصعيد الجنائي يشير التقرير الي ان  .سمي بني االرهاب في الضفة الغربية المحتلةاتصال مع ما ي
الجرائم الجنائية التي يقوم بها العرب تتمثل في عدة جوانب مثل تجارة وتهريب السالح والمخدرات التي 

مال العنف، هذا يسيطرون عليها في شكل شبه كامل ، كما ان الشباب العرب متورطون اكثر من غيرهم في اع
عدا تورطهم، حسب التقرير، بمساعدة الفلسطينيين علي المبيت في اسرائيل دون التصاريح الالزمة، وفي 

ويزعم التقرير ان العرب الذين يتورطون بمثل هذه االعمال . اعمال السرقة التي تحصل في مناطق يهودية
 .ينية وقوميةاالجرامية انما يبررون ويشرعنون قيامهم بها من منطلقات د

  9/1/2006القدس العربي 
  

 إسرائيل ترفض عالج أسرى أصيبوا بالجرب .21
قال رئيس نادي االسير امس إن إدارة السجون في إسرائيل  ترفض تقديم العالج لحـوالي                :   رام اهللا، د ب أ    

  وذكر   . أسيرا فلسطينيا معتقلين في سجن  النقب الصحراوي في إسرائيل أصيبوا بمرض الجرب الجلدي              150
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واتهـم  . أنه لم يفاجأ بذلك الن الوضع  الصحي في السجون وضع متدهور وقاسي جدا نتيجة االهمال  الطبي                   
إدارة السجون بعدم توفير مواد التنظيف والمبيدات  الحشرية وعدم السماح للمعتقلين حتى بإدخـال المالبـس                 

  .وفراش هي  بالية وقديمةوتغيير  المالبس إضافة إلى أن المتوفر للمعتقلين من بطاطين 
  9/1/2006األيام البحرينية 

  
  ية  ن جاهزة لضرب المفاعل النووية االيراخطةطالع أولمرت على إتم : اندي تايمزص .22

خـالل االيـام    الذي سيشغل    أنه تم اطالع اولمرت      ، الصادرة األحد  ،اندي تايمز البريطانية  صنشرت اسبوعية   
على التفاصيل الدقيقة لخطة اسرائيلية اعدت لضرب المفاعـل النوويـة           القليلة منصب رئيس الوزراء الفعلي،      

 .بسبب التجربة العسكرية المحدودة ألولمرت اقيمت لجنة عسكرية تضم موفاز وحلوتس          : وجاء أيضا  .االيرانية
 .وأضافت ان اتخاذ القرار النهائي بشأن ضرب المفاعل النووية في ايران لن يتخذ تناقـضا مـع رأي بيـرس        

وقـال أن    .تب مراسل الصحيفة ان شارون زار قاعدة الطيران التي ستكون مركزية في مثل هذا الهجـوم               وك
برنامج ضرب المفاعل النووية االيرانية سيشمل كيفية ضرب عشرة مواقع نويية في إيران واستعمال اسـلحة                

  . ذكية
  9/1/2006 48عرب 

  
 ثبات أحقيته بخالفة شارونمخاوف إسرائيلية من لجوء أولمرت للتصعيد العسكري إل .23

واشـارت  . حذرت مصادر اسرائيلية من مغبة قيام اولمرت بتصعيد عمليات القمع ضـد الفلـسطينيين             : غزة
المصادر الى ان اولمرت سيكون معنياً بأن يثبت للرأي العام االسرائيلي أنه باالمكان االعتماد عليه في وضـع                  

وأشارت المصادر الى   . قطاعال بعمليات عسكرية كبيرة في الضفة و      حد لعمليات المقاومة الفلسطينية عبر القيام     
. ان اولمرت معني بأن يتخلص من الصورة التي رسمت له كمعتدل قبيل االنتخابات التـشريعية االسـرائيلية                

وعبرت المصادر عن قلقها من أن حقيقة عدم وجود ماض عسكري ألولمرت سيجعله معتمداً بشكل كبير على                 
  . ت المصادر الى ان ديختر سيكون ذا تأثير كبير في قرارات اولمرتواشار. موفاز

  9/1/2006الشرق األوسط 
  

  إسرائيل تستعد لتحويل ايريز وكارني إلى معبرين دوليين   .24
أعلن موفاز، في جلسة الحكومة أمس، عن استعداد األجهزة األمنية اإلسرائيلية لتحويـل              : آمال شحادة  ،القدس

إلى معبرين حدوديين دوليين، وذلك بذريعة حالة الفوضى التي تسود جنوب غزة ومدينة             معبري ايريز وكارني    
   .رفح، على وجه الخصوص

  9/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ليفني ستكون الشخصية الثانية في كديما  .25
  . لحزب بعد أولمرتلأفادت مصادر مطلعة من كديما أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني ستنال المقعد الثاني 

. وقدرت المصادر أن شمعون بيرس لن يعين وزيرا للخارجية في الحكومة القادمة في حال ركبهـا أولمـرت                 
بيرس سينال وظيفة مركزية ومرموقة في الموضوع الذي يهتم به وهو المفاوضـات بـين الجـانبين                 : وقالوا

  . الفلسطيني واالسرائيلي
  9/1/2006 48عرب 

 
   ما اذا كنت سأرشح نفسي في احدى القوائم أم ال  لدي الوقت الكافي ألقرر: باراك .26
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لدي الوقت الكافي كي أقرر ما اذا كنت سأرشح نفسي فـي            : صرح باراك لقناة االخبار البريطانية سكاي نيوز      
على بيرس  : وعقب عمير بيرتس اليوم في رسالة واضحة إلى كل من باراك وبيرس            .احدى القوائم لإلنتخابات  
  . نهما الطبيعيوباراك أن يقررا مكا

  9/1/2006 48عرب 
  

  من الدخول الى اسرائيلاالردنيينالشاباك يمنع رجال االعمال  .27
 ذكرت يديعوت احرونوت ان الشاباك يمنع رجال اعمال اردنيين من دخول اسرائيل وقالت الصحيفة :رام اهللا

 سفارة اسرائيل في ووصلت الى. يتخوفون في وزارة الخارجية من مس شديد بعالقات اسرائيل باالردن
وقالوا محتجين . االردن في االيام االخيرة شكاوى كثيرة من رجال اعمال اردنيين النهم منعوهم دخول اسرائيل

أي نوع من السالم هذا؟ أنهم انشأوا بجهد كبير عالقات عملية باسرائيل، واآلن يوجد خوف من أن تهدم جميع 
ث عن سياسة جديدة من الرفض، لكنهم اعترفوا انه من آن آلخر وفي الشاباك انكروا ان يكون الحدي .جهودهم

 .تتغير السياسة مع الزوار من دول عربية وفق تقديرات االوضاع األمنية
  9/1/2006الحياة الجديدة 

  
   للسلطةسيكون صعبا اقناع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية: البنك الدولي .28

 البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة من خطورة انعدام سـلطة       حذر رئيس بعثة    : وليد عوض  ،رام اهللا 
وحذر من انـه اذا       .القانون والنظام في االراضي الفلسطينية، ومؤكدا ان الوضع الفلسطيني السائد يدعو للقلق           

لم تسد حالة من الهدوء واالستقرار في االراضي الفلسطينية سيكون من الـصعب علـي الفلـسطينيين اقنـاع                   
واضاف أقصد هنا باألموال التي خصصت وسمعنا عنهـا          .لمجتمع الدولي بحاجتهم للمساعدات المالية العاجلة     ا

في الفترة األخيرة مؤكدا أن هذه األموال المشار إليها لن يتم تقديمها للسلطة الوطنية تحت هذه الظروف السائدة                  
يستعيد االقتصاد الفلسطيني عافيته ولن يكـون       من فلتان امني وفوضي، واجزم كذلك أنه بدون هذه األموال لن            

 .هناك نمو اقتصادي بل فوضي اقتصادية ، بطالة واسعة وفلتان امني
  9/1/2006القدس العربي 

  
  الساحة الفلسطينيةفيتخوف من النفوذ اإليراني : لبنان .29

 مـن عـودة     حذرت مصادر وزارية رفيعة   :  محمد شقير ، منى مراسلها    بيروت من 9/1/2006 الحياة   ذكرت
البعض الى استخدام الورقة الفلسطينية في الجنوب وقالت انها تتعامل بحذر مع المعلومات عن تزايـد حجـم                  

وقالـت ان طهـران    .التأثير اإليراني في الفصائل الفلسطينية المنتمية الى قوى التحالف المدعومة من سورية
ع اكبر عـدد مـن األوراق، لـيس مـن اجـل             بدأت تتبع سياسة جـديدة حيال لبنان تحاول من خاللها تجمي         

استخدامها، وإنما للتلويح بقدرتها على التأثــير في مجريات األحداث في لبنان وذلـك كورقـــة ضـغط                 
  . تمارسها على الواليات المتحدة األميركية والمجموعة األوروبـية في معركتها لنووية

 حـين    في مهرجان لحركة فتح    ية صيدا البزري   على لسان رئيس بلد    ما جاء  الى 9/1/2006 السفير   وأشارت
قال انه ال بد من التشديد على عدم زج الفلسطينيين في التنافس والنزاع الداخلي اللبناني، إذ هناك لألسف بعض                   
العالمات غير المشجعة ومن واجبنا التحذير، ألنه ال يجوز ان ينجر طرف فلسطيني مهما بلغ حجمه الـى ان                   

   . انية على حساب اخرىيكون حليفا لفئة لبن
  

   مهاجمة إسرائيل منواشنطن تحذر دمشق والفلسطينيين  .30
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ذكرت صحيفة يديعوت ان واشنطن حذرت قادة فلسطينيين ودمشق وطُلبت منهم عدم استغالل وضع شـارون                
وذكرت الصحيفة ان هذا الكالم صرح به دان كيرتز، الذي كان الى وقت قريـب سـفير                  . لمهاجمة اسرائيل 

ان أفراد ادارة بوش وحكومات غربية اخرى اتصلوا في االيام االخيرة بقـادة             ويات المتحدة في اسرائيل،     الوال
  . فلسطينيين وبرؤساء عدد من الدول العربية المجاورة السرائيل يطلبون اظهار ضبط النفس

  9/1/2006البيان 
  

  اتمنى من اهللا أن يمنح شارون حياة طويلة: قرضاي .31
وقال قرضاي أتمنى أن تعود      .رييل شارون من حالته الصحية    ألن تمنياته الشفاء العاجل     عبر حميد قرضاي، ع   

 . وأفاد قرضاي إن دولته مستعدة القامة عالقات دبلوماسية مع اسرائيل ألول مرة بالتـاريخ             . صحة شارون له  
ة عالقات دبلوماسـية    اذا اعترفت اسرائيل بدولة فلسطينية نستطيع نحن االعتراف باسرائيل واقام         : وذكر أيضا 

واذا كان لي حق العيش، واذا كان لـي بيـت           . اإلسرائيليون هم شعب مثلنا بالضبط    :وأضاف . وتجارية معها 
والسؤال الوحيد متعلق بالفلسطينيين، ألننا نريد بأن يكون للفلسطينين لهـم           . ودولة فإن هذا يحق إلسرائيل أيضا     

  . بيت ودولة
  9/1/2006 48عرب 

  
    أجل حماية الثوابت الفلسطينيةمنتنا االنتخابية مشارك: هنية .32

  كيف اتخذت حماس قرارها بخوض االنتخابات التشريعية؟: غزة ــ الوطن
وبعـد ممارسـة العمليـة    ‚  اتخذت حماس قرار مشاركتها في االنتخابات بعد دراسات طويلة متأنية و معمقة      -

ادرها في الداخل والخارج بما في ذلك األسـرى         الشورية في أرقى صورها وبشكل واسع منتظم لقواعدها وكو        
  ‚في سجون االحتالل

البعض يقول ان حماس تدخل االنتخابات على برنامج من المرونة أساسه استراتيجية حماس بـأن فلـسطين                 *
   ما تعليقك على ذلك؟67أرض وقف إسالمي وسيقبل بالحل المرحلي في دولة في حدود 

وخطوة المشاركة في االنتخابات إنما تهدف إلـى حمايـة الثوابـت            ‚ ديل فيها ال تغير وال تب   ‚  الثوابت ثوابت  -
لكن كيف تتحرك حركة حماس لتحقيق هذه األهداف بعيدة المدى فهناك بالتأكيد متغيرات             ‚ وحماية االستراتيجية 

هـي خطـوة لحمايـة      ‚ ولكن أي خطوة ال يمكن أن تتناقض مع ثوابت الحركة واسـتراتيجيتها           ‚ تتعامل معها 
  ‚االستراتيجية وليس للتعارض معها

  قائمة حماس تحمل اسم التغير واإلصالح كيف يمكن لحماس ان تحقق هذا االسم على األرض؟*
 إن حماس تتقدم للمشاركة وهي تحس بعظم المسؤولية وثقل األمانة لتدفع باتجاه تصويب المسيرة وترشيدها                -

ستعصي على الضغوط والتنازالت والتفريط بحقوق شعبنا       وبناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس متينة ت       
وستبقى الحركة وفية للقدس ولحق العودة لالجئين ولإلفراج عن كافة أبطالنـا األسـرى فـي سـجون                  ‚ وأمتنا

  ‚االحتالل الذين يشكلون عنواناً جهادياً عظيماً
  رفعت حماس شعار محاربة الفساد كيف يمكن ان تطبق ذلك؟*
 عالج سـريع    الذي استشرى في أوساط الشعب وأصبح من الظواهر الكبرى التي تحتاج إلى            محاربة الفساد    -

إن محاربة الفـساد هـي      ‚ ألن كافة أهلنا في الضفة والقطاع يتضررون بسبب هذه الممارسات الفاسدة          ‚ وفعال
واالنتصار للمظلوم كلها تدخل في     ‚ وان إيقاف هدر المال العام وتكريس مبدأ المحاسبة والشفافية        ‚ واجب الحركة 
إن من حق أهلنـا أن      ‚ صالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا      تحقيقا لقوله تعالى إن أريد إال اإل      ‚ مهمات الحركة 

وأن الحركـة ستـسعى ألن يكـون المجلـس          ‚ يحيوا حياة كريمة وأال تبدد حقوقهم وأن تتكافأ أمامهم الفرص         
وخـصوصا أن الكثيـرين مـن أهلنـا         ‚ ولكشف الفاسدين والمفسدين  ‚ التشريعي منبرا لحماية الناس وحقوقهم    
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وهي تتبنى برنامجا شـامال     ‚ ل أخذوا يلتفون حول الحركة لتقوم بدورها في هذا المضمار         وجماهيرنا في الداخ  
  ‚ وقد كانت رعاية مصالح الناس وخدمتهم والتخفيف من معاناتهم أحد أهم برامجها‚ للنهضة بالشعب الفلسطيني

  هل تفكر حماس في السيطرة على المجلس التشريعي أم ما هي رؤيتها لذلك؟*
شارك في االنتخابات باعتبار ذلك جزءا من دورها ومسؤولية من مسؤولياتها وهـي ال تـسعى                 إن حماس ت   -

لالستئثار لوحدها بالمقاعد وال تسعى إلى عزل اآلخرين وتهميشهم بل تسعى لتحقيق الشراكة الـسياسية علـى                 
إن التنافس األخـوي    ‚ وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني    ‚ قاعدة التعاون في خدمة الوطن ومجابهة العدو      

كما أن المقاومة والجهاد هي التي تحكـم عالقتنـا          ‚ الشريف هو الذي يحكم عالقتنا بالقوى الفلسطينية األخرى       
  ‚وإن الدم الفلسطيني خط أحمر ال يجوز االقتراب منه‚ بالعدو الصهيوني

  اس من هذا األمر؟ما هو موقف حم‚ بعض المجموعات المسلحة هددت بإلغاء االنتخابات ولو بالقوة*
االنتخابـات بوابـة لتعزيـز      ‚  االنتخابات مطلب شعبي فلسطيني واستحقاق فلسطيني وليس استحقاقا فصائليا         -

بوابة لحماية الثوابت واألسس الفلسطينية بوابة لعملية التغير واإلصالح الذي يتطلع           ‚ الوحدة الوطنية الفلسطينية  
لك فإننا نتمنى على الجميع إتاحة الفرصة أن يعبر الشعب الفلسطيني           ونحن إذ نؤكد على ذ    ‚ له شعبنا الفلسطيني  

ونحن نرفض العنف الداخلي نرفض أن يستخدم السالح الداخلي الفلـسطيني           ‚ عن إرادته عبر صناديق االقتراع    
  ‚في الجبهة الداخلية السالح الفلسطيني ساحته جبهة االحتالل

  هل ستشارك حماس في الحكومة الفلسطينية ؟*
‚  هذا موضوع سابق ألوانه مازالت قضية الحكومة قيد الدرس في مؤسسات الحركة في الـداخل والخـارج                 -

لكن نحن نتطلع إلى تشكيل تيار وطني       ‚ وبعد نتائج االنتخابات ستحدد الحركة الوجهة التي ستعمل على أساسها         
لى برنامج سياسي وعلى آلية إلدارة      واسع من كل الفائزين تحت قبة البرلمان هذا التيار الوطني الواسع يتفق ع            

  ‚الوضع الفلسطيني الداخلي وترتيب البيت الفلسطيني
  الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح بأنه ال انتخابات دون القدس؟*
 نحن أيضا أكدنا خالل لقاءنا مع أبو مازن ولجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الفلسطينية جملة من القضايا                  -

مؤكـدين علـى    ‚ نا ملتزمون بإجراء االنتخابات في موعدها في الخامس والعشرين من يناير الجاري           أوالها أن 
ولكـن   ‚ضرورة أن تشمل هذه االنتخابات القدس وشعب القدس الن القدس هي جزء من األرض الفلـسطينية               

يجب أن نجعـل    ‚ نقطة االعتراض أو االختالف هي أن نجعل من التدخل اإلسرائيلي بوابة لتعطيل االنتخابات            
من التدخل اإلسرائيلي بوابة لتصليب الموقف الفلسطيني الرافض للتدخل اإلسرائيلي الصهيوني فـي مـستقبل               

يجب أن نقول سنمـضي     ‚ وبدال من أن نقول سنلغي االنتخابات إذا لم تشارك القدس         ‚ النظام السياسي الفلسطيني  
  ‚في االنتخابات ويجب أن تكون القدس فيها

  انها بدأت حوارا معكم لتأجيل االنتخابات فما هو رد حماس؟فتح قالت *
لكـن حمـاس أكـدت أن تأجيـل      ‚  نعم األخوة في فتح عرضوا مبدأ تأجيل االنتخابات من منطلقات معينـة            -

لن تكون قضية التأجيل حال للمشاكل التي تطـرح         ‚ والذهاب إلى الفراغ  ‚ االنتخابات يعني الذهاب إلى المجهول    
ونحن قلنا إذا كانت هناك تخوفات معينة لنجعل هذه التخوفات بدال من أن            ‚ واننا من حركة فتح   من قبل بعض إخ   

تؤجل هذه االنتخابات على أساسها أن نجعلها محركا لكافة القوى الفلسطينية من اللحظة التي نعـيش لوضـع                  
ون أن شعبنا الفلسطيني شـعب      ونحن متفائلون ومدرك  ‚ الترتيبات التي تؤمن إزالة هذه التخوفات أيام االنتخابات       

واع وعظيم وهو شعب يتطلع إلى عملية انتخابية يدخل بموجبها إلى حقبة جديدة على صعود مختلفـة سـواء                   
  ‚كانت سياسية او داخلية

  9/1/2006الوطن القطرية 
  

   في قبضة التقاطع السوري ـ االيرانيلبنانالساحة الفلسطينية في  .33
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  نصير األسعد
ي عالقاته القديمة بفصائل موالية له تاريخياً مثل القيادة العامة واالنتفاضة وغيرهمـا مـن         استغل النظام السور  

لكن النظام في سوريا بقي قاصراً عن ادراج عالقته بــ           . فصائل تتخذ من العاصمة السورية مقراً سياسياً لها       
ـ             الداخل الفلسطيني معدومة    الساحة الفلسطينية في لبنان ضمن مشروع سياسي فلسطيني متكامل، ألن عالقته ب

  .فعلياً
في المقابل، كانت ايران، خالل السنوات الماضية، تُبدي اهتماماً أكبر بـ الداخل الفلسطيني وبقضية عالقاتهـا                

  . بفصائل إسالمية ايديولوجية هناك، بحركتَي حماس والجهاد االسالمي بشكل خاص
النسبة الى إيران في السنوات األخيرة، أشبه بـ ممـر الـى            بكالم آخر، كان لبنان أو الساحة الفلسطينية فيه، ب        
وذلك متصل اتصاالً وثيقاً بمشروع فلـسطيني لطهـران،         . الداخل الفلسطيني، يعبر منه التمويل المالي وغيره      

أي ان الفارق بين دمشق وطهران، هو ان األولى كانـت تتطلـع الـى               ... عنوانه العام ان االسالم هو البديل     
سطينية في لبنان على انها ورقةمن أوراق المشاغبة في المنطقة، من دون قدرة على امتالك مشروع                الساحة الفل 

  .فلسطيني متكامل، فيما الثانية كانت تتطلع الى الساحة الفلسطينية في لبنان بوصفها معبراً
رئاسة الد الى   اآلن، ثمة مشروع ايراني متكامل، يتردد على نطاق واسع انه مرتبط بصعود محمود أحمدي نجا              

وهذا المشروع المتكامل يربط بين الداخل الفلسطيني باالتكاء على الحركة االسالمية في فلسطين من              . في ايران 
ناحية، وبين الساحة الفسطينية في لبنان عبر إحداث انقالب كامل في الخارطة الفلسطينية المحليـة والـسيطرة                 

وعليه، فان الجديد على هذا الصعيد هو ان تقاطعـاً          . جئينأي على الشتات وعلى قضية الال     .. على المخيمات 
ان سوريا تلتحق بـمشروع ايرانـي  هو سورياً ـ ايرانيا نما خالل السنة الماضية بشكل خاص، وأهم ما فيه  

وتضع ما راكمته في خدمته، وان هذا المشروع االيراني الذي يربط بين الداخل هناك والساحة هنـا، يـربط                   
وغني عن القول ان الوسيلة االيرانية األمضى       . دد بين مقاومتين إحداهما فلسطينية والثانية لبنانية      أيضاً كما يتر  

  .هي التمويل الذي ليست معروفة حدوده
هكذا إذاً، ال مفر من الحديث عن تقاطع سوري ـ إيراني أسقط المخيمات الفلسطينية سياسياً، بل ال مفر مـن   

  .وريا اليهالحديث عن مشروع ايراني انضمت س
لقد نجحت إيران في الدفع باتجاه تنمية حالـة أصـولية فـي             : وفي إطاره جديد آخر   . هذا هو الجديد األساسي   

وقوطبت مع دمشق على موضوع السالح الفلسطيني في لبنـان،          .. المخيمات، وتنمية حاالت داخل حركة فتح     
  .رجهابحيث باتتا تربطان السالح الفلسطيني داخل المخيمات بالسالح خا

وهنا، من الضروري االشارة إلى ان االعتقاد السائد حتى فترة قريبة، كان مبنياً على ان االختراق االيراني ـ  
بيد ان المعطيات تفيد    . السوري يتمثل في ظاهرتي جماعة انصار اهللا بقيادة جمال سليمان وميليشيا منير المقدح            

. ة في فتح وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان         ان دمشق بوسائل ترهيب معروفة اخترقت كوادر رئيسي       
وفي هذه االجواء، غدا المسؤول األول عن فتح ومنظمة التحرير في لبنان العميد سلطان ابو العينين مطوقـاً،                  
خاصة انه جرى تركيب الملف المعروف له والذي أدى الى حصره في مخيم الرشيدية، فراح يساير المواقـف                  

وأكثر من ذلك، تفيد . سوري ـ االيراني، مع احتفاظه بعالقته بـ المركز الفتحاوي والفلسطيني على التقاطع ال
المعلومات ان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي دخَل وُأدخـَل فـي هـذا المـشروع        

  . عليهااليراني ـ السوري، وان كانت دمشق تدعمه أكثر من طهران التي ال يبدو انها تراهن
باختصار، ثمة مشروع سوري ـ ايرانـي للوضـع الفلـسطيني، تركيـزه مـن الزاويـة االيرانيـة علـى          
الداخاللفلسطيني، يسقط الساحة الفلسطينية في لبنان في قبضته السياسية، لكنه يستغل المشاكل التـي تواجههـا                

سياسية اإلسـرائيلية بعـد الوضـع       السلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية واألوضاع المستجدة على الخارطة ال         
وقد أدت هذه التطورات جميعاً الـى توحيـد الخطـاب الـسياسي             . الصحي الرييل شارون من ناحية أخرى     

ان السالح الفلسطيني خارج المخيمـات      : الفلسطيني على الساحة في لبنان، حتى بات المسؤول الفتحاوي يقول         
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ت واحد، ال تسليم للسالح الفلسطيني في أي حال من االحوال           ليس في دائرة الشبهة وهو والسالح داخل المخيما       
، 1559ولو على جثثنا، هناك صراع بين سوريا والواليات المتحدة االميركية ونحن مع سوريا ضـد القـرار                  

  (!)وهناك تسلح في لبنان معاد للفلسطينيين وال يمكن تجاهله 
غير انه ال يخفى ان هـذا التطـور         . ية في لبنان تعقدت   في هذا االطار، من الطبيعي القول ان المسألة الفلسطين        

  .بتداعياته السياسية واألمنية لبنانياً، يقتضي التفكير الجدي بكيفية التعامل معه
والنقطة األولى التي ينبغي التشديد عليها، هي ضرورة ان توضح الحكومة اللبنانيـة ان الحـوار اللبنـاني ـ     

س سوى حوار تحت سقف اتفاق الطائف ولتطبيق اتفاق الطـائف، أي انـه              الفلسطيني الذي دعت الى قيامه، لي     
فاذا كان الحوار اللبناني ـ اللبناني الجـاري التـداول فـي بنـوده      . ليس حواراً للتفاوض على اتفاق الطائف

ومعطياته ال يمكن ان يكون بهدف التفاوض حول اتفاق الطائف من جديد، فمن باب اولى اال يكـون الحـوار                    
  .اني ـ الفلسطيني على أساس مختلفاللبن

ويجب اال يخفى على الحكومة اللبنانية ان دمشق وطهران تدفعان الفلسطينيين في لبنان باتجاه حوار تفاوضي،                
  .اي باتجاه حوار يفضي الى اتفاق جديد يكبل الدولة اللبنانية

وما يعزز طرح هـذه النقطـة ان        . ياسيوالنقطة الثانية تتعلق بالتمثيل الفلسطيني في لبنان، على المستوى الس         
مجلس الوزراء اقر في جلسته األخيرة اعادة فتح المكتب التمثيلي لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، أي ان هـذا                   

  .القرار اتخذ في اللحظة التي تحصل فيها التطورات المشار اليها على الصعيد الفلسطيني في لبنان
ن، يقتضي بحثاً رسمياً بين الحكومة اللبنانية والـسلطة الفلـسطينية، الن            ان المكتب التمثيلي الفلسطيني في لبنا     

والحـال ان رئـيس     . الممثل الفلسطيني ال بد ان يكون معيناً من قبل مرجعية فلسطينية شرعية لينفذ سياسـتها              
والحال . سهالسلطة الفلسطينية محمود عباس هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الوقت نف             

ايضا ان قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح مكتب المنظمة تم بناء على رسالة توصية من وزير الخارجية فـي                   
والحال أيضاً ان السفارات والمكاتب الفلسطينية في الخارج استعيدت في الفترة الماضـية      . السلطة ناصر القدوة  

  .عيتها للدائرة السياسية وفاروق القدوميإلى قرار السلطة ورئيسها رئيس المنظمة، بعد الغاء تب
ومن حق الدولة اللبنانية ان تطالب السلطة والمنظمة الفلسطينيتين بأن يتسع المكتب التمثيلي لمـسؤول أمنـي                 

وغني عن القول   . فلسطيني مركزي بصفة ملحق عسكري يتولى هذا الشأن ضمن تراتبية يقررها الفلسطينيون           
المكتب بين الحكومة اللبنانية والشرعية الفلسطينية، انما يـؤدي غرضـين           هنا ان حصر البحث في موضوع       

األول هو انه يبعد لبنان عن التعقيدات الفلسطينية، بمعنى انه يبقي لبنان على مـسافة معينـة مـن                   : متالزمين
والثاني هو ان اختراق الوضـع علـى الـساحة          .. اإلشكاالت، ومن أي تطورات سلبية في الوضع الفلسطيني       

الفلسطينية في لبنان بعد التطور السوري ـ اإليراني األخير، بـالشرعية الفلـسطينية نفـسها، يعطـي هـذه      
فالـشرعية  . الشرعية فرصة توسيع نطاق دورها إلعادة اكتساب الساحة إلى جادة الصواب السياسي تـدريجاً             

ة، وعلى هذا األساس تستطيع أن تـؤدي   الفلسطينية بالنسبة إلى الفلسطينيين هي السلطة السياسية والسلطة المالي        
  .دورها وتوسعه تباعاً

ثمة معلومات كثيرة عن دور للحزب في الملف الفلسطيني على           ف .أما النقطة الثالثة المهمة فتتعلق بـحزب اهللا      
وإذا كان ثمة من يجزم بأن لحزب اهللا مصلحة في هذه التطورات وبأنـه علـى   . التقاطع السوري ـ اإليراني 

عملية بها، وإذا كان هناك من يلفتُ إلى تبدالت معينة على الخارطة اإليرانية تجعُل حـزب اهللا أقـرب                   عالقة  
اآلن إلى اتجاه إيراني محدد هو اتجاه نجاد، فإن ثمة في المقابل رأياً آخر يعتبر أن ال مصلحة له في ما يجري                      

  .فلسطينياً، وان هناك دوراً يمكن أن يلعبه للمساعدة لبنانياً
بيد ان من يرى العكس،     . الرأي الذي يقوُل ان لحزب اهللا مصلحة، معروفة حيثياته، ال بل ان حيثياته منه وفيه              

بالرغم من األداء الذي مارسه الحزب في الفترة األخيرة منذ أن رفض مواجهة الدولـة لموضـوع الـسالح                   
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 اآلن، يعتبر ان التطورات الفلـسطينية  الفلسطيني خارج المخيمات وصوالً إلى مطالبته بعدم فتح هذا الموضوع         
  .في لبنان التي جرت اإلشارة اليها، تحرج حزب اهللا على أكثر من صعيد

تحرجه هذه التطورات أوالً من زاوية ان دمج سالح المقاومة بالسالح الفلسطيني عملياً يـسقطُ الكثيـر مـن                   
ن زاوية ان التطورات تعني انه يدرج نفسه فـي          وتحرجه ثانياً م  . شرعية سالح المقاومة على الصعيد اللبناني     

وتحرجه ثالثاً من زاوية انها تدفع باتجاه مزيـد         . إطار مشروع خارجي سوري إيراني في وجه سائر اللبنانيين        
وتُحرجه رابعاً من زاوية سياسية عملية كما حصل فـي صـواريخ            . من الضغوط الخارجية على لبنان وعليه     

ل مدة عبر الحدود اللبنانية، ذلك ان إطالق الكاتيوشا، الذي تم إمـا بواسـطة سـورية                 الكاتيوشا التي أطلقت قب   
مباشرة أو بواسطة فلسطينية موالية للنظام السوري، انما أساء إلى حزب اهللا قبل غيره وحمله مـسؤولية عـن                   

حقاً من أي تطورات    أما الزاوية الخامسة للحرج، فتتعلق بـإمكان أن يأتي التنصل ال         . أمٍر لم يتحمل مسؤوليته   
  .سلبية جنوباً، على حسابه

هذه النقاط الثالث اآلنفة جميعاً، يجب أن تؤخذ في االعتبار بما في ذلك في مفاوضات العودة إلـى الحكومـة،                    
ويجب أن تؤخذ هذه    . بمعنى أن يكون واضحاً لحزب اهللا ان ثمة رهاناً على دوره اللبناني بما يعزز هذا الدور               

 في االعتبار، النها مجتمعة يمكن أن تشكل أساساً لـمواجهة عملية إسقاط الساحة الفلسطينية فـي        النقاط الثالث 
  .لبنان في قبضة التقاطع السوري ـ اإليراني

ولم يخطئ ومعه سمير جعجع في إعتبـار        . لذلك لم يخطئ وليد جنبالط في لفته االنتباه أخيراً إلى دور طهران           
ولم يخطئ في إعالنه الصريح ان اتفاق الطائف ليس         .. ان خاضعة التفاق الطائف   ان المسألة الفلسطينية في لبن    

  .للتفاوض بل هو مرجعية كل المعالجات
  9/1/2006المستقبل اللبنانية 

 
  ..وصراعات فتح..  حماسوصعود.. مرض شارون .34

  ستيفن إيرالنغر 
بل اية عملية سالم مع الفلسطينيين      وضع االختفاء السياسي المفاجئ لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، شارون، مستق        

ولكن السلطة الفلسطينية نفسها تعاني من فوضى قد ال تجعلها قادرة على التفاوض بـشروط               . موضع التساؤل 
  . يمكن ان يقبلها أي زعيم إسرائيلي

هناك فوضى منتشرة وإحساس بالتدهور والقلق المتزايد في صفوف الفلـسطينيين واإلسـرائيليين بحيـث ان                
طة الفلسطينية، المفلسة تقريبا والتي تواجه عجزا هائال في الميزانية، قد تبدو دولة فاشـلة حتـى قبـل ان                    السل

  . تصبح دولة
فقـد  . وباتت الحياة بالنسبة للفلسطينيين العاديين أكثر مشقة حيث األمن والتفاؤل أقل بالمقارنة مع عام مـضى               

سبة لكثير من الفلسطينيين، ولكن المنطقة أصبحت خارج        انسحب اإلسرائيليون من غزة، وهي لحظة مبهجة بالن       
القانون من الناحية العملية، وليست نموذجا لدولة مستقبلية، ويبدو الناخبون الفلسطينيون مستعدين لمعاقبة حركة              

  . فتح المنقسمة التي تحتكر السلطة الفلسطينية
 من الشهر الحالي بجماعة حماس اإلسـالمية        25ومن المتوقع أن تؤدي االنتخابات التشريعية التي تجري يوم          

المتطرفة، التي تكرس نشاطها للكفاح المسلح المتواصل ضد االحتالل اإلسرائيلي، الى الحصول على حـصة               
  . كبيرة من السلطة في السلطة

 فلسطين لألبحاث واإلعالم، ان كل هذه الفوضى تـأتي        /وقال خالد دزدار، المحلل الفلسطيني في مركز إسرائيل       
وهذا أدنى مـستوى وصـلت اليـه        . وتبدو فتح تقريبا تعمل لصالح حماس     . من داخل السلطة الفلسطينية وفتح    

  . السلطة الفلسطينية
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ان تفتت فتح ومشاركة حماس ومقاتليها في السلطة هما مسألتان خطيرتان سيتعين على أي زعيم إسرائيلي أن                 
  . يواجههما عاجال

ـ           ويمكن النتصار حماس بحد ذاته أو      خريطة   فوزها بأقلية معارضة داخل السلطة أن يكون كافيا لوضع نهاية ل
الطريق التي تحتضر منذ زمن طويل، وهي خطة السالم التـي أعـدتها وأقرتهـا األمـم المتحـدة، وكـذلك                     

وتتمسك حماس بالحفاظ على جناحها المسلح وأسلحتها، وتقول إنها تخوض هـذه            . اإلسرائيليون والفلسطينيون 
ويتمثل واحد من أول متطلبات خريطة الطريق في ان تقوم السلطة بنزع سـالح كـل              .  لحماية المقاومة  الحملة

  . المقاتلين، بما في ذلك حماس والجهاد االسالمي وكتائب شهداء األقصى، التي تنسب الى فتح نفسها
لين بعـد االنتخابـات،     وقد وعد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إسرائيل وواشنطن بنزع سالح المقات           

ولكن ما من احد ممن جرت مقابلتهم خالل الشهرين الماضيين من صناع السياسة األميركيين واإلسرائيليين أو                
محللي المعلومات يعتقد أنه سيكون قادرا على القيام بذلك، ويعتقد معظمهم انه من غير المحتمل أن يحاول حتى               

  . القيام بذلك
وذلـك ال يمكـن إال أن       . ت الزعامة اإلسرائيلية يبدو التقدم نحو السالم غير محتمل        وهكذا فانه خارج اعتبارا   

يضيف مزيدا الى ميل اإلسرائيليين التخاذ موقف متشدد وإدارة الوضع الحالي بينما يواصلون تحرير أنفـسهم                
  . من االلتزام من جانب واحد مع الفلسطينيين، مثل بناء الجدار العازل

ات إسرائيلي كبير طلب عدم ذكر اسمه بسبب طبيعة عمله لدينا رئيس وزراء عليل ولدى               وقال ضابط استخبار  
ولم يسبق لنا ان مررنا بفترة فوضى مثل هذه في السلطة           . الفلسطينيين سلطة عليلة، وكالهما في غرفة اإلنعاش      

 يحلو لهم في األراضـي      وبقدر تعلق األمر باألمن فان السلطة إسمية، وبوسع الجميع أن يفعلوا ما           . الفلسطينية
  . الفلسطينية

 عاما، انه كان قد تحول من فتح الى حمـاس بـسبب فـساد               20وفي مدينة غزة مؤخرا قال احمد البعالوي،        
 عاما، إن أغلبيتهم ينتمـون      46وقال والده بشير،    . السلطة، واالفتقار الى فرص العمل، وتدهور الحياة اليومية       

وهناك مشاكل  . وضع الراهن، حيث تنعدم فرص العمل واألمن ويعم الفساد        ويعود ذلك الى ال   . الى حماس اآلن  
فقد وعد عباس منظمة حماس بأنه لن يجري تأجيل االنتخابات، ولكنـه قـال              . بالنسبة لزعامة إسرائيل المؤقتة   

 إسرائيل  أيضا انه اذا لم تسمح إسرائيل للفلسطينيين في الوقت الحالي باالقتراع في القدس الشرقية، التي ضمتها               
ولدى شارون القدرة علـى الوقـوف بوجـه         . ، فان االنتخابات يمكن أن تكون مستحيلة      1967بعد حرب عام    

وقد يكون خيارا أصعب بالنسبة لرئيس الوزراء بالوكالة ايهود أولمرت، الذي           . واشنطن في هذا الشأن اذا أراد     
في اظهار استقالليته عن واشـنطن ويتخـذ        وقد يرغب   . سيراقب الناخبون االسرائيليون اداءه على نحو دقيق      

موقفا رمزيا ضد مشاركة حماس بحظر االقتراع في القدس الشرقية، ولكنه يمكن ان يقوم بذلك فقط في حالـة                   
  . ان عباس طلب منه ذلك سرا

ـ    . وتواجه السلطة الفلسطينية مشكلة مالية عميقة بغض النظر عن كيفية سير االنتخابات            ا انها تنفق كل ايراداته
ووفقـا  . السنوية تقريبا على الرواتب التي رفعت مؤخرا على الرغم من تحذيرات الدول المانحة والبنك الدولي              

لوزير المالية السابق في السلطة سالم فياض، الذي ترك منصبه محتجا ليرشح في االنتخابات، فان السلطة، في                 
  . األموال من البنوكالواقع، ال تمتلك المال، وهي عاجزة عن الحصول على مزيد من 

ورفضت الدول المانحة في اجتماع يخص المساعدة عقد بلندن أواسط ديسمبر كانون األول الماضي ان تقـدم                 
 مليون دوالر ألن الفلسطينيين، كما قال نايجل روبرتس، المدير االقليمـي            60المساعدة نصف السنوية البالغة     

وقال روبرتس ان السلطة الفلـسطينية      . ي مجال المسؤولية المالية   للبنك الدولي، كانوا قد تخلوا عن التزاماتهم ف       
وفي أي شهر معين اآلن قد يجدون أنفسهم عـاجزين عـن دفـع الرواتـب                . تعاني من إفالس وظيفي وشيك    
 مليون  900 عجزا ماليا يبلغ حوالي      2006وتواجه السلطة الفلسطينية في عام      . األساسية وأدنى تكاليف التشغيل   

 مليون دوالر من البلدان المتبرعة بمـا        350 و 300تأمل في الحصول على مبلغ يتراوح ما بين         وهي  . دوالر



 

 18

وال بد أن حالة الفوضى السائدة في غزة وجزء كبير من الضفة الغربية مع تـراكم                . فيها العربية في هذه السنة    
ـ         ، سـيبعد علـى األكثـر       حماس في الحكم   المشاكل الخاصة بالسلطة الفلسطينية واحتمال بروز دور متميز ل

ومع ذلك فإن االستثمار وتوفير فرص العمل سيتحققان فقط عن هذا           . المستثمرين األجانب حسبما قال روبرتس    
  . الطريق مع التزايد المطرد لنسبة الشباب الذكور بين عدد السكان

ح أعمارهم ما بين    من الشبان الذين تتراو   % 75، لكن هناك ما يقرب من       %23وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين      
  .  سنة والمقيمين في مخيمات الالجئين هم عاطلون عن العمل25 و16

 وقبل بدء االنتفاضة الثانية وما ترتب عنها من رد إسرائيلي، كانت للسلطة الفلسطينية موازنـة                1999في عام   
 1999 عليه في عـام     واآلن وحتى مع بلوغ الدخل الوطني إلى ما كان        . متزنة بدون الحاجة إلى الدعم األجنبي     

فهذا ما  . وقال روبرتس أنت ال تستطيع أن تشغل كل هؤالء الناس ثم تزيد رواتبهم            . فإن العجز قد تضخم كثيرا    
ووفق أي منهما يجـب     . ففاتورة الرواتب مرتفعة جدا مقارنة بالمصادر وهناك خياران كالهما مر         . أفلس البنك 

  . أن يجري تخفيض األجور
آرون زئيف ـ فركش، مدير المخابرات العسكرية السابق نحن نواجه ثورة حقيقية فـي   وقال الميجور جنرال 

فصراع األجيال بين المجموعة القديمة مثل عباس والتي ذهب أفرادها إلى المنفى مع             . مجال السلطة الفلسطينية  
لمسلح، قد مزق   ياسر عرفات، مقابل جيل شاب من المسلحين الذين تملكوا قوة بفضل خمسة أعوام من النزاع ا               

  . تنظيم فتح
وقد ساعد على تسريع االنقسامات في حركة فتح عوامل مثل سمعة الفساد والغطرسة والمحسوبية وعدم القدرة                

 ألف شخص مسجل ضمن خـدمات الـسلطة الفلـسطينية    70على حفظ النظام والقانون على الرغم من وجود      
  . تشارك في االنتخابات تحت شعار التغيير واإلصالححماس التي  وهذا الوضع كان أرضية خصبة لـ. األمنية

وقال خليل الشقاقي، مدير مركز وضع السياسات وبحوث االستطالع، إن هناك الكثير من األدلة التي تشير إلى                 
  . وجود تنافس بين مرشحين من فتح مع بعضهم البعض، وتجد قيادة فتح نفسها في موقع العاجز عن إيقافه

وقال الشقاقي إن حماس تريـد أن       .  على المطالب بتحقيق اإلصالح في السلطة الفلسطينية       وتريد حماس أن ترد   
  . فهي قد كسبت ناخبين كثيرين إلى جانبها وتحتاج إلى تحقيق وعودها االنتخابية. تكون بمستوى التحديات

وقال . ير من لونها  لكن فيما يخص مسألة إسرائيل فإنه ال الشقاقي وال المحلل الفلسطيني يظنان أن حماس ستغ              
دزدار أي شخص يظن أن حماس ستصبح أكثر براغماتية إذا فازت في االنتخابات التشريعية وتبادر إلى حـل                  

حماس لن تغير أجندتها، فهي تريد أن يكون لها تأثير على الـسلطة الفلـسطينية مـن                 . النزاع هو غير واقعي   
عي وربما ستتمكن من شل حركـة أبـو مـازن           الداخل وأن تكون معارضة صارمة من داخل المجلس التشري        

  . والسلطة الفلسطينية في التمكن من الخوض في أي مفاوضات مستقبلية
مع ذلـك   . وقال ضابط المخابرات اإلسرائيلية حماس تريد اختفاء إسرائيل وتريد أن تبقي على أدوات اإلرهاب             

نين بأن حماس وألسباب مجهولة ستغير روحها       فقد سمح لها بالدخول إلى العملية السياسية من قبل أولئك المؤم          
تريد حماس أن تدخل إلى السلطة الفلسطينية كي تعزز أهـدافها ال            . أو أن أبو مازن سيتمكن من التعامل معها       

  . كي تغيرها
قي أن فتح ستفوز بنصف مقاعد البرلمان بينمـا سـتفوز           اأظهرت استطالعات الرأي األخيرة التي قام بها الشق       

ـ  من المقاعد ستذهب إلى المرشحين المستقلين، وبعضهم من أنصار         % 14وهناك  .  من المقاعد  %39حماس ب
  . حماس

وقال دزدار وضابط االستخبارات اإلسرائيلي الرفيع إنهما يظنان أن حماس ستحقق نتائج أفضل من تلك التـي                 
مح بإجراء االنتخابـات  من المقاعد إذا س% 45حصل عليها الشقاقي في استطالعه األخير وإنها ستحصل على    

ـ          . في موعدها المقرر   حماس ويسود اعتقاد بأن يكون      وال يريد أعضاء كبار في فتح أن يسلموا سلطة كبيرة ل
  . يوم االنتخابات قد غاص بالعنف
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وأضـاف أن إسـرائيل كـان       . وقال الشقاقي إن إسرائيل وسياساتها مسؤولة جزئيا عن مشاكل محمود عباس          
ألم يكن ذلك كافيا    . فهو في نهاية األمر وضع اتفاق وقف إطالق النار موضع التطبيق          . ثربإمكانها مساعدته أك  

لإلسرائيليين كي يبادروا إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة مثل رفع نقاط التفتيش وتسهيل االقتصاد وتفكيك المواقع                
 بنـاء قـوات األمـن؟ لكـن         اإلسرائيلية غير الشرعية وتجميد بناء المستوطنات ومساعدة أبو مازن في إعادة          

  . اإلسرائيليين قرروا تجنب القيام بأي مجازفة
لكن الشقاقي اعترف بأن عباس لم يظهر حزما كبيرا وفضل أن يضم حرس فتح القديم بدال من السعي لكـسب                    

زة لكن بعد انسحابهم من غ. وقال دزدار بالتأكيد تتحمل إسرائيل بعض المسؤولية وتالم على ذلك        . الجيل الجديد 
  . لم يكن هناك أي سبب للسلطة الفلسطينية كي تلوم إسرائيل على عدم توفير النظام والقانون هناك
وهذا يقلـص   . وقال الشقاقي إنه إذا كنت إسرائيليا فإنني سأكون قلقا جدا وأنا أراقب صعود حماس وتفكك فتح               

حادي سيكون كابوسا بـدون فـتح،       بل حتى االنسحاب األ   . من خيارات إسرائيل في الضفة الغربية بشكل كبير       
فمع وجود حماس في السلطة سيكون أي انسحاب أحـادي مـن            . الشريك الفلسطيني الذي يمكن االعتماد عليه     

  . الضفة الغربية انتصارا لحماس
  نيويورك تايمز

  9/1/2006الشرق األوسط 
 

   حول مستقبل حزب كديما استفهامغياب شارون يضع عالمة  .35
  حلمي موسى  

فقـد  . السؤال في إسرائيل هل مات شارون أم لم يمت، وإنما غدا ما هو مصير حزب شارون، كـديما                 لم يعد   
لدى الكثير من اإلسرائيليين في إمكانية التغيير، كما أنه مثل لـدى اإلدارة  ) ولو موهوما(شكل هذا الحزب أمال     

وقد ارتاح البعض لالعتقاد    . سرائيلياألميركية واألسرة الدولية مخرجا من الدائرة المفرغة للصراع العربي اإل         
  . بأن المهمة الحقيقية األولى لهذا الحزب هي إنهاء االحتالل اإلسرائيلي إن لم يكن لألرض فعلى األقل للبشر

لفـتح بوابـات   >> كلمة السر <<وبرغم الحديث عن احتمال انهيار حزب كديما فإنه ما زال حتى اللحظة يمثل              
>> كـديما <<فمصير أحزاب العمل والليكود وشينوي مرهون بمقدار نجاح حزب          . ةالحلبة السياسية اإلسرائيلي  

فهذا الحزب الذي نشأ حول شارون وآرائه والذي ال يعرف اإلسرائيليون عنـه             . في تثبيت نفسه على األرض    
وهو حزب بال برنامج ومن دون هيكليـة        . أكثر من أنه حزب رئيس الحكومة فقد اآلن رمزه وماركته المسجلة          

  . أو نظام داخلي وخال من أية تقاليد
برئاسة إيهود أولمرت حوالى أربعـين مقعـدا فـي          >> كديما<<وبرغم أن استطالعات الرأي األخيرة منحت       

وجميعهم على استعداد للقبول بأقل من ذلك، األمر الـذي          . الكنيست المقبلة إال أن أحدا في كديما ال يخدع نفسه         
  . ذا الحزبيوحي بمخاوف جدية تواجه مصير ه

الخائفين من الوقوع، بعد غياب شارون، في طريق الفيلـة يحـاولون   >> كديما<<ويبدو للوهلة األولى أن قادة  
وهم يعتقدون أن بوسع التفافهم حول إيهود أولمرت عرض نوع          . جهدهم للتواضع والتلطي وراء إهاب الرسمية     

 وأن ذلك كفيل بالبرهان للجمهـور اإلسـرائيلي         جديد من الساسة في إسرائيل غير المتنازعين على المناصب،        
  . على أنهم أمام طور جديد من القادة يتناسب مع اآلمال التي كانت معلقة على شارون

فالحال التي يواجهها حزب كديما بغياب شـارون تختلـف          . غير أن الواقع ال يبدو على هذا النحو من التبسيط         
وفي نظر عدد من الخبـراء فـإن   . جهها تحت زعامة شارونعن الحال التي كان يفترض أن يوا >> جذريا<<

االنتقال الذي حدث على المزاج اإلسرائيلي العام من النزعة المحافظة إلى النزعة التغييرية ارتبط بشكل كبيـر                 
فقد بقي رئيس الحكومة اإلسرائيلية في نظر مؤيديه وخصومه رمزا لجيل اآلبـاء بـصرف               . بشخصية شارون 
  .  التي ارتكبوهاالنظر عن اآلثام
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ورأى . وقد جاء هذا التغيير بعد محاولة فاشلة للتغيير تمت في عهد كل من بنيامين نتنيـاهو وإيهـود بـاراك                   
الجمهور اإلسرائيلي في شارون الشخصية القادرة على لعب دور الجد والمقاتـل فـي أوقـات األزمـة مـع                    

ا من األزمة األمنية مع الفلـسطينيين ومـع العواقـب           واآلن ال يبدو أن إسرائيل تعيش الحدة ذاته       . الفلسطينيين
وفضال عن ذلك فإن قادة حزب كديما، في الغالب، ليسوا مـن الـنمط الـذي يثيـر                  . االقتصادية لهذه األزمة  

فإيهود أولمرت ظل شخصية هامشية في األحزاب التي كان فيها برغم اقترابه واحتكاكه مـع               . انطباعات بالثقة 
وعادوا إليها أكثـر    >> العائلة المقاتلة <<الليكود الذين تمردوا على     >> أمراء<<هو أحد   ف. مراكز صنع القرار  

وهو، رغم براغماتيته، يجد مالذه بين الحين واآلخر في تشدد أيديولوجي كثيرا ما تبدى في مواقفـه                 . من مرة 
  . من التسوية التفاوضية ومن العرب في القدس

اخل كديما سواء ما تعلق منها بشمعون بيريز أو بوزير الـدفاع شـاؤول     ولذلك ثمة أهمية للخالفات المستترة د     
. فالعمل تحت إمرة شارون، بالنسبة لهؤالء وسواهما، يختلف كثيرا عن العمل تحت إمرة إيهود أولمرت             . موفاز

اق حتى  وقد تبدى ذلك في عدم االتف     . ولذلك ليس من المستبعد أن تشهد األيام المقبلة نوعا من التشقق في كديما            
ويشير مقربون من بيريز إلى أنه سـبق لـه أن           . اآلن بين أولمرت وبيريز حول مكانة األخير في قائمة كديما         

  . اتفق مع شارون ال فقط على مكانته في قائمة كديما وإنما كذلك على وظيفته الهامة في الحكومة المقبلة
ن، بخالفات حول بقاء وزراء الليكـود فـي         وتدور صراعات تحت الطاولة تتجلى اآلن، قبل إعالن وفاة شارو         

وقد دعا رئيس الكنيست روبي ريفلين إلى انسحاب وزراء الليكود اآلن مـن             . الحكومة أو االنسحاب منها اآلن    
كما أن هناك في حزب العمل محاوالت جدية من جانب إيهود باراك لخلق أجواء              . أجل التفرغ للحملة االنتخابية   
لقائمة حزب العمل بدال من عمير بيرتس بهدف توجيه ضربة لكل من كديما وعمير              تعيد شمعون بيريز رئيسا     

وليس من المستبعد أن يقود غياب شارون والضعف الذي يمكن أن يشعر به قادة كديما               . بيرتس على حد سواء   
  . إلى الشروع بمفاوضات مع شينوي لتوحيد الجهود
بدو اليوم أشد غموضا من أي وقـت مـضى فـي الـسنوات              وهكذا فإن الصورة السياسية للحلبة اإلسرائيلية ت      

األخيرة، األمر الذي يدفع كثيرا من المعلقين للتكهن بعودة جزء من الجمهور الذي التف حول كديما إلى مواقعه             
  .االنتخابية السابقة
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  الرجلوأخيراً توقف  .36
  عوزي بنزيمان  

ائلي الخلية الدافئة، الحصينة، التي يثق بها، لم يتحمـل الـضائقة            شارون الذي رأى على الدوام في الحضن الع       
  . عومري، يوشك على دفع ثمن باهظ بسبب الدرع الذي وفره لوالدهابنه النفسية النابعة من أن 

فعنـدما كـان ضـابطاً      . لقد طبع شارون تاريخ الدولة بخاتمه أكثر من معظم رؤساء الحكومات الذين سبقوه            
ينات من عمره، أثر على السياسة األمنية لحكومات بن غوريون وشاريت وعلـى عالقـات               صغيراً، في العشر  

وبواسطة العمليات االنتقامية التي بادر إليها، أو نفذها، رسم خطاً استراتيجياً قـاد إلـى               . إسرائيل مع جيرانها  
ينيات، بلور المقاربة تجاه    ، وبكونه رئيساً لغرفة عمليات القيادة الشمالية، في مطلع الست         1956حرب سيناء عام    

 لعب  1967سوريا في الحرب على مصادر المياه وعلى خط الحدود، وفي فترة االنتظار في أيار حزيران عام                 
دوراً هاماً في بث روح الحرب في قيادة الجيش اإلسرائيلي وبالضغط الذي مارسته هذه القيادة علـى حكومـة                  

ستنزاف كان قائد الجبهة الجنوبية وبحكم منصبه أدار سياسة         أشكول لمهاجمة مصر والسوريين، وفي حرب اال      
  . ميدانية هجومية ضد مصر وبلور وعي الفلسطينيين بشأن إصرار إسرائيل على محاربتهم

فقد أقام الليكود، وكـان     : وعندما دخل الحياة السياسية، ظل شارون الالعب الرئيس في تقرير مصير إسرائيل           
كما أنه الرجل   . ر ونتنياهو وكان حاضراً في كل واحدة من خطواتها المركزية         عضواً في حكومات بيغن، شامي    
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الذي رعى غوش إيمونيم ووسع المشروع االستيطاني الذي قرر بشكل حاسم موقف الدولة إزاء مشاريع حـل                 
ـ          . النزاع مع الفلسطينيين   رب ولعب شارون دوراً هاماً في إتمام مفاوضات السالم مع مصر ودوراً هداماً في ح

  . كما أن تأثيره على تاريخ الدولة تعاظم منذ انتخابه لرئاسة الحكومة. لبنان
ومنذ كان طفالً فـي     . لقد أحال شارون انتخابه لرئاسة الحكومة إلى حملة تعويض ذاتية عن ادخارات الماضي            

وقد تكـرر   . غاه بالقوة فلم تكن عائلته مقبولة في القرية وتعلم نيل مبت        . كفر مالل تعلم التعامل مع المحيط بريبة      
ودوماً كان استثنائياً عندما كان قائداً للمظليـين،        : نمط السلوك هذا طوال حياته، إلى أن انتخب لرئاسة الحكومة         

كان رجالً نزقاً تصادم مرة تلو مـرة مـع          . وجنراالً في هيئة األركان، وأحد قادة الليكود ووزيراً في الحكومة         
  . محيطه

، وعنـدما   >>محاكمة رفاقية << حرب سيناء، اتهمه قادة المظليين اتهامات على شاكلة          وبعد معركة المتال، في   
كان عضواً في هيئة األركان خبر شارون وضعاً وقف فيه معظم الجنراالت، واحداً تلو اآلخر، يتهمونه بانعدام                 

مـاذا،  <<: اًوقد ترك شارون الغرفة وهو يتـساءل سـاخر        . روح الزمالة واستغالل الصحافة لتشويه سمعتهم     
وعندما كمان عضواً في الحكومة أبلغتنا الصحف في كل أسبوع تقريباً عـن             >> زمالء يتحدثون عن شارون؟   
التي حققت في مسؤولية    (وبعد حرب لبنان، عندما دعي للمثول أمام لجنة كاهان          . مصادمات بينه وبين الوزراء   

  . بأنه لم يقدم له الدعم الكافياتهم شارون مناحيم بيغن ) إسرائيل عن مجزرة صبرا وشاتيال
كما أن  . كما أنه لم يفلح في إنشاء عالقات منسجمة مع نظرائه، واعتقد أنهم يغارون من قدراته ويضيقون عليه                

ترفيعه في الجيش كان بطيئاً وطريقه في السياسة طافحاً بالمقامرات، لكنه عزا هذه الوتيرة لتنكيل المحيط بـه                  
بتـشكيالت  (وض نفسه باستخفاف ال حدود له وبخلق دائرة متعـاطفين محـدودة             وقد ع . وليس لتصرفاته هو  

  . كان يعرض أمامها خططه ويكشف عن آرائه االنتقادية لقادة الدولة والجيش) متغيرة
فقد فاز برئاسة الحكومة، بموقع الشخص صـاحب النفـوذ األقـوى فـي              :  إلى مبتغاه  2001وقاده الفوز عام    

ومن . فمن مجذوب تحول إلى األب المحبوب للدولة بأسرها       : طاف نال شارون الرضى   وفي نهاية الم  . إسرائيل
شخصية غير مرغوب فيها في صالونات العالم إلى ضيف مرغوب فيه ومثير لالهتمام تفـرش لـه الـسجادة                   

ومن ضابط وسياسي يركض خلف الصحافيين إلى موضوع للمالحقة الساخنة مـن جانـب وسـائل                . الحمراء
  . اإلعالم

وعلى ما يبدو فإن هذا كان سـبب وصـوله         . حظي شارون بشرعية كاملة وتحول إلى شخص أكثر تصالحية        و
ورئاسة الحكومة لم تقدم له فقط فرصـة لمالحظـة          . إلى فهم أن األمور التي نراها من هنا ال نراها من هناك           

زعيم محبـوب تعلـق األمـة    احتياجات الدولة من منظور واسع، وإنما كذلك التمتع بالحميمية التي يحظى بها             
ومثلما أظهر في الجيش كاريزما وقدرة تكتيكية استثنائية، برهن أنه سياسي خبير والمـع يتميـز                . آمالها عليه 

فقد كان يعرف متى يتذلل ومتى يضغط، وكيف يالطف ويضرب وأيـضا            . بخصال زعامية ال يمتلكها منافسوه    
  . كيف يقف ببرودة أعصاب أمام األزمات

تعاطى معه كجبار بين أقزام سياسيين ألنه لوح أمام عرفات واإلرهاب الفلسطيني بقبضة فوالذيـة               والجمهور  
بعـد  (لقد حمل اإلرهاب الفلسطيني شارون إلى سـدة الحكـم           . وألنه عرف كيف ينشئ حلفاً مع جورج بوش       

مـستوى مثيـر    : رافقهودفع الجمهور لتجاهل الظل الثقيل الذي ي      ) االستفزاز الذي مثلته زيارته للحرم القدسي     
  . للخالف من األخالق الشخصية

كما أن دافيد بن غوريون سأله إن       . وقد قررت محكمة ولجنة تحقيق رسمية أنه ال يتصرف بنزاهة في تقاريره           
والطريقة التي مول بها حملته االنتخابية التي قادته إلى الفوز بزعامة الليكود            . كان قد شفي من ترداد األكاذيب     

وقد ضبط متلبساً بعدم قول الحقيقة لمراقب الدولة، كما أن الشرطة أوصت            . ع تحقيق في الشرطة   باتت موضو 
  . بتقديمه للمحاكمة بتهم الرشوة وإزاحة شهود
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وقبل يوم واحد من إصابته بالنزيف الدموي في الدماغ نشر نبأ الوثيقة الشرطية الرسـمية التـي تنـسب لـه                     
وقد صاغ شارون عالقاته مع اآلخرين على قاعـدة التمييـز بـين             . رالحصول على رشوة بثالثة ماليين دوال     

وهو لم يؤمن أبـداً بالـدوافع       . أولئك الذين باإلمكان ترويعهم وأولئك الذين بالوسع شراؤهم       : نوعين من الناس  
ة األخالقية في السلوك اإلنساني، وكان يسخر من ذلك لدرجة أنه بنى بيته وبيوت أبنائه بأساليب دفعت الـشرط               

  . للتحقيق فيها
وفقط رجل ال يتوقف عند اإلشارة الحمـراء        . إن مأثرته التاريخية في رئاسة الحكومة هي االنسحاب من غزة         

مثلما بنـى   : وفي محطته العامة األخيرة كرر شارون نمط سلوكه األول        . مؤهل ألن يهدم بيديه مشروع حياته     
وفي كل  .  الليكود، قام بزرع واقتالع المستوطنات      أقام وفكك حزب شلومتسيون، أنشأ وشق      101وهدم الوحدة   

  . هذه المحطات كانت لديه مبررات للهدم لم يقتنع بها أغلب شركائه الذين تركهم مع شعور بالخيانة
كانت لشارون غريزة تدمير الذات التي أضرت به مراراً، وبدا أن رئاسته للحكومة جلبت له الشفاء منه، غير                   

فقد بادر إلى الطوفان السياسي الذي يفترض أن يمكنـه          :  أظهرت أن الطبع غلب التطبع     أن نهاية حياته العامة   
غير أن القدر، وربما رغبته الالواعية بعدم رؤية إهانة ابنـه           . من تشكيل حكومة قادة على إدارة شؤون الدولة       

  . وهو ينسحب من المسرح السياسي مخلفاً وراءه حالة فوضى سلطوية. قد هزته
  هآرتس                                                                               عن           

 9/1/2006السفير 
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