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 في القدس حماس لمرشحي عتقاالتا .1

اولمرت كرر رفض اسرائيل أن إيهود : الناصرة من  أسعد تلحمي عن مراسلها16/1/2006 الحياة نشرت
ونفذت سلطات االحتالل في القدس  .السماح لناشطي حماس المشاركة في االنتخابات أو في الدعاية االنتخابية

 محمد المعتقلين وكان ابرز , بذريعة القيام بنشاط انتخابي في المدينةالحركةتهديدها باعتقال ستة من ناشطي 
 ,اسرائيل حول مشاركة المقدسيين في االنتخاباترحب صائب عريقات بقرار ومن ناحية أخرى  .ابو طير

  .واعتبره خطوة في االتجاه الصحيح
 الشرطة االسرائيلية اغلقت  إلى أن: من الناصرة16/1/2006 القدس العربي  مراسل زهير اندراوسفتول

  .امس المكاتب الرئيسية للحملة االنتخابية لحماس في القدس الشرقية
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 السلطة نددت أن : وكاالتنقال عن الناصرة  من 16/1/2006 الغد األردنية  مراسلبرهوم جرايسيوأفاد 
وقال صائب عريقات إن ما تطرحه اسرائيل نرفضه جملة وتفصيال ونأمل من .  المشاركةبمنع حماس من

على المجتمع أن  , قائالوتابع .لوقف محاوالت التدخل في االنتخابات الفلسطينيةيها المجتمع الدولي الضغط عل
ة في القدس الدولي وخاصة فرق المراقبين الدوليين ان يواصلوا جهودهم لضمان أوسع مشاركة فلسطيني

  .الشرقية وان يتأكدوا ان اإلجراءات اإلسرائيلية تتم وفق االتفاقات
د عباس زكي رفض جميع يكتأ :عمان من  كمال زكارنة نقال عن مراسلها 16/1/2006 الدستور وأوردت

فها اذا اصرت اسرائيل على موق: وقال .الشروط التي وضعتها اسرائيل لشمول القدس في االنتخابات التشريعية
 نحن االن في محاولة جادة لكسر الموقف االسرائيلي ,أضافو .فسوف نفتح معركة القدس على كل مصاريعها

 مؤكدا ان ,وجدد التأكيد على ان القدس تشكل الفيصل في االنتخابات. لمدينةوثنيه عن اية صيغ طارئة بالنسبة ل
 االعتداء على مرشحي حماس مدينا ,96م الجانب الفلسطيني لن يقبل بتسهيالت اقل من تلك التي منحت عا

  .ومنعهم من ممارسة حقهم في الدعاية االنتخابية
د حماس أنها ماضية في حملتها يأك إلى ت:غزة من 16/1/2006 الخليج اإلماراتية  مراسلطاهر النونووأشار 

ركة دعت أنصارها وقال سامي ابو زهري إن الح. االنتخابية في القدس الشرقية متحدية القرار اإلسرائيلي
  .في المدينةومرشحيها لممارسة دورهم االنتخابي 

نها ستواصل حمالتها الدعائية في القدس أأعلنت أن حماس  : 16/1/2006 بي بي سي العربية وجاء في
  .باستخدام وسائل بديلة تكفل نجاحها

 
  دحالن يشن هجوما علي حماس ويحذر فتح من خسارة االنتخابات .2

محمد دحالن شن امس هجوما عنيفا أن :  ا ف بنقال عنرام اهللا من  16/1/2006بي القدس العرنشرت 
 التوحد محذرا من التداعيات التي يمكن ان تترتب علي ى حماس، في حين حث اعضاء حركته علىعل

 وخونت من شارك فيها بحجة انها ىوقال ان حماس رفضت االنتخابات االول .خسارتها االنتخابات المقبلة
تجري تحت سقف اوسلو، لكنها تشارك فيها اليوم تحت ظل خطة خارطة الطريق، التي هي اقل من كانت 
 حماس قراراها السابق ىواخذ عل . االخرون عن شعاراتهم ومبادئهم بهذه السرعةى هكذا يتخل,واضاف .اوسلو

 لقد كانت تلك ,قائال, س اجرائها في القدى لو لم توافق اسرائيل علىاستعدادها االستمرار في االنتخابات حت
 اكثر مرونة، ودليل ذلك ايضا اسقاط اي إشارة لتدمير هابمثابة رسالة مشفرة لالسرائيليين واالمريكيين ان

 ى انها وبعد دخولها المجلس التشريعي ال يمكنها الركون ال,ها بالقولحذر و. االنتخابيهابرنامجمن اسرائيل 
حول احتماالت خسارة فتح في  و. فقط، بل ستكون جزءا من السلطة بما هو حالل وحرامىدور اطالق الفتاو

  . ليس في وسعنا الحديث عن ذلك، النه لن يكون لنا مكان في هذا البلدقال, االنتخابات
د سامي أبو زهـري، أّن محمـد دحـالن،          ّيأكت: غزة من    16/1/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وجاء في 

المادة الدعائية الرئيسية لـه، متّهمـاً الحركـة         يها   حيث يجعل من الهجوم عل     يواصل حملته التشهيرية بحماس،   
 في اللحظة التي يتعّرض مرشّحوها لالعتقال، وتُمنَع الحركة دون غيرها مـن ممارسـة               .بالتنازل عن القدس  

وال تعكس نفساً   وأكد أن مثل هذه الحرب الدعائية السافرة ال تخدم الوحدة الوطنية            . حقّها في الدعاية االنتخابية   
  .طيباً من طرف كل من يحاول قلب الحقائق وإسقاط التهم بهذه الطريقة

  
 تصاعد في وتيرة الحمالت االنتخابية بين حماس وفتح  .3

نزلت فتح بقوة الى شوارع غزة أمس بعدما شهدت حملتها االنتخابية فتوراً وتباطؤاً :  فتحي ّصباح-غزة 
، شرعت الحركة بحملة دعائية من خالل اربع  إعالنات الصحف عنوفضالً. واضحين خالل االيام السابقة

في المقابل كثفت حماس من عقد ندوات ولقاءات جماهيرية و. هااذاعات محلية تابعة لها او لجهات واعضاء من
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 قادة الحركة ومرشحوها فتح هاجمو. في مختلف احياء وحارات ومؤسسات ودواوين العائالت في القطاع
كما كثفث دعايتها . اداءها خالل االعوام العشرة الماضية من دون ذكر اسمها في غالب االحيانوسياساتها و

  . على الشبكة العنكبوتيةهااالنتخابية على جدران المنازل والمؤسسات وعلى موقع تابع ل
  16/1/2006الحياة 

  
  إنتقادات العتبار أوسلو مرجعية لإلنتخابات .4

انتقـدت، تـصريحات    أن حماس :غزة في  طاهر النونو عن مراسلها16/1/2006 الخليج اإلماراتيـة    نشرت
مسؤولين بالسلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم محمود عباس، الذين قالوا إن االنتخابات المقبلة تجرى بناء علـى                

ذي إن حماس تؤكد أن هذا االعتبار ليس له أي سند قانوني، مضيفا أن القانون االنتخابي ال                وقالت. اتفاق اوسلو 
 ان هذه االتفاقـات سـقطت       توأضاف. تجرى على أساسه االنتخابات ال يتضمن أي إشارة حول اتفاقات أوسلو          

  .بإنهاء االحتالل لها
 ان اتفاق أوسلو والـنهج الـذي        اعتبر قيس عبد الكريم     أن: رام اهللا  من   16/1/2006 الحياة الجديدة    وجاء في 

ات االثنتي عشرة الماضية ألحقت بشعبنا وقضيته الوطنية نتـائج          أديرت به العملية التفاوضية على امتداد السنو      
كارثية على جميع المستويات وخاصة بسبب تأجيل القضايا الجوهرية، وأن شعبنا وقواه الحية مطالبين بكـسر                

 مؤكـدا وأضاف أن انتفاضة شعبنا تجاوزت اتفاق أوسلو وقيوده،          .هذه القيود وإرساء أسس جديدة للمفاوضات     
 ونوابها في التشريعي المقبل لن يجدوا أنفسهم ملزمين إال بما تمليه عليهم إرادة شعبنا، وسيعملون مع                 تهأن قائم 

  .باقي القوى والكتل على التحرر من كافة القيود التي فرضتها االتفاقات السابقة
ن أي   إ الئقـا , رد على استنكار حمـاس    إلى أن محمود عباس      : 16/1/2006 السفير    في حلمي موسى ونوه  

ن أي تغيير أو إلغاء أو تعـديل        أ مضيفا   ,اتفاق وقع بين الفلسطينيين وإسرائيل يستمد قوته من الشرعية الدولية         
  .تفاق يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطينيإلفي ا

  
   المسلحة ضمان سير االنتخاباتالمجموعاتمروان البرغوثي يطالب  .5

مروان البرغـوثي طالـب المجموعـات       أن   : ا ف ب    نقال عن  رام اهللا  من   16/1/2006د األردنية    الغ نشرت
   .المسلحة الفلسطينية بالتعاون مع السلطة لضمان أمن االنتخابات التشريعية

 األذرع العسكرية أن: خان يونس من تحسين االسطل عن مراسلها 16/1/2006 الحياة الجديدة وأضافت
وضع كافة إمكانياتها لضمان نجاح عن وأعلنت  .نت امس حالة االستنفار في صفوف عناصرهاالتابعة لفتح أعل

  .احركة في االنتخابات وحمايتها من الذين يحاولون المساس بها أو تخريبهالالعملية االنتخابية ودعم 
  

   المنشقين عنها المرشحينفتح تشكو من ظاهرة  .6
تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في وجود      فتح  قال أحمد غنيم إن     : اؤوطوائل بنات، عبدالرؤوف أرن   : غزة، رام اهللا  

عدد كبير من نشطائها الذين يخوضون االنتخابات مستقلين ما سيؤثر على فرص المرشحين الرسميين للحركة               
   .في النجاح

  16/1/2006الوطن السعودية 
  

   الفلسطينية االنتخاباتلمقاطعةحزب التحرير ينظم حملة  .7
بدأ حزب التحرير االسالمي حملة تحريضية ضد االنتخابات التشريعية داعيا  :من وليد عوضرام اهللا ـ 
حزب انتقاده لحماس لمشاركتها في الووجه  . عدم المشاركة فيها كونها تخالف شرع اهللاىالمواطنين ال
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في حماس حملة في وقت حرم فيه الشيخ أحمد نمر القيادي الوجاءت  .االنتخابات وتشريع هذه المشاركة
وانتقد بعض . ا فيهتهاالنتخابات التشريعية والمشاركة فيها بالترشيح أو االنتخاب، وانتقد بشدة مشاركة حرك

  .96قيادات حماس التي تضحي بمكانة القدس مقابل كراسي في مجلس رفضوه وحرموا المشاركة فيه عام 
  16/1/2006القدس العربي 

  
   بكرسي الرئاسةيزهدمحمود عباس  .8

وشدد على  . ، أنه ال يعتزم الترشح مجددا للرئاسة الفلسطينية بعد انتهاء واليته          محمود عباس قال  : موسىحلمي  
  .  مبلغ المنىه وإذا فشل فالكرسي لن تكون بالنسبة ل,أنه سيمضي قدما من أجل تنفيذ برنامجه

  16/1/2006السفير 
  

  الجبهة الشعبية تقاضي اميركا وبريطانيا بسبب اعتقال سعدات  .9
 رفع قضية ضـد الحكـومتين   , الشعبية كشفت خالدة جرار، نية الجبهة:رام اهللا ـ  يوسف الشايب وحامد جاد

وقالت،  .األميركية والبريطانية، لرفع وصايتها عن أحمد سعدات، ووقف االعتقال غير المبرر في سجن أريحا             
لضغط على الـسلطة لإلفـراج عـن        ان الجبهة تعتزم تنظيم سلسلة من الفعاليات، من بينها مسيرات شعبية، ل           

  .سعدات ورفاقه
  16/1/2006الغد األردنية 

 
  جنبالط عرض صفقة نسلمه سالحنا فيغطينا سياسياً  : القيادة العامة .10

، واتهمته باالرتباط    باتهامه سالح الجبهة بالغادر    ردت الجبهة الشعبية القيادة العامة على ما أورده وليد جنبالط         
وجاء الرد الالفت عن مسؤول الجبهة أنور رجا فـي مـؤتمر             .  األميركي الصهيوني  المباشر بعجلة المشروع  

صحافي عقده في مخيم برج البراجنة أمس، حيث اتهم جنبالط بعرض عقد صفقة مع القيادة العامـة، بتـسليم                   
قابـل،  فـي الم   . سالحها الثقيل الى الحزب التقدمي االشتراكي، مقابل تغطية سياسية يوفرها جنبالط للجبهـة            

إن الروايات، التي اختلقها رجا حول عروض قدمها وليد هـي            قال فيه    أصدر الحزب التقدمي االشتراكي بيانا    
  . من نسج الخيال ال تمت الى الحقيقة بصلة

 16/1/2006السفير 
  

  تخفيف إجراءات اإلغالق في الضفة  .11
خفف إجراءات اإلغالق الـصارمة     أعلن متحدث عسكري اسرائيلي ان جيش االحتالل         :أمين أبو وردة  ،  نابلس

جراءات اإلغـالق   على الضفة الغربية وسمح بدخول عشرة آالف عامل فلسطيني الى الكيان، لكنه أبقى على إ              
  .هذه على قطاع غزة

  16/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

 شباب المخيمات الفلسطينية تغريهم االتجاهات الراديكالية .12
لسياسية التقليدية الكبرى أو على األقل يخفت بريقها لدى شباب المخيمات تغيب العقائد ا  :محمد الخضر، دمشق
 لمصلحة العقائد الجهادية ممثلة بحركتي حماس و الجهاد االسالمي كاصدقاء أو انصار ينية في سوريةالفلسط

بحث عن لها على السواء، أو حتى في كثير من الحاالت اللجوء الى الالمباالة والركوض وراء لقمة العيش وال
الشعبية المتزايدة التي تحققها حماس خصوصاً، ال تحتاج لكثير من البحث . العمل ومتابعة كل هؤالء من بعد

  . والتقصي
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  16/1/2006الحياة 
  

  جدار الفصلمائة بوابة على طول .13
ارعين يقوم الجيش االسرائيلي هذا العام ببناء اربعين معبرا زراعيا على طول جدار الفصل بهدف السماح للمز               

الفلسطينيين باالنتقال بين اراضيهم وبيوتهم، وكانت المحكمة العليا االسرائيلية قد اقرت للحكومة الحصول على              
مبلغ مليار شيكل من خزينة الدولة لتحسين ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون على مقربة من الجدار، وكـذلك                 

قامة المعابر الجديدة ستكون هناك اكثر من مائـة بوابـة   سيتم اقامة معابر للعمال والبضائع، ومع االنتهاء من ا     
يذكر انه توجد اليوم تـسع عـشرة بوابـة          . على طول المعبر، وستزود تلك المعابر بوسائل الكترونية خاصة        

  .زراعية فقط على الجدار
  16/1/2006المنار الفلسطينية  

  
   ذوي جنودهاالحتالل يرفع دعوى ضد أسرى فلسطينيين لتعويض .14

 مركز رسالة الحقوقّي الفلسطيني، بأّن عدداً من ذوي جنود االحتالل الـذين قُِتلـوا فـي عمليـة مجـدو                     أفاد
مـا  باالستشهادية، قد رفعوا دعوى قضائية في القدس المحتلة ضّد أسرى فلسطينيين للمطالبة بتعويٍض مـالي                

بسام السعدي  : ّد كلٍّ من األسرى   وقد رفعت هذه الدعوى التي تعتبر سابقة خطيرة ض         .يقارب مائة مليون دوالر   
وقد أبلغت سلطات االحتالل     .وشريف طحاينة وسعيد طوباسي وشادي عموري ومحمد أبو طبيخ وفادي الغول          

 وإال فتصدر المحكمة    19/1/2006األسرى الذين رفعت الدعوى ضّدهم بأّن عليهم الرّد على الدعوى قبل يوم             
   .حكماً غيابياً ضدهم

  16/1/2006لإلعالم المركز الفلسطيني 
  

  اسرائيل تتهم حماس بتشكيل جيش شعبي فى القطاع  .15
 بتشكيل جيش شعبي فى قطاع غزة مـزود بـأنواع مختلفـة مـن     ت اسرائيل حماس اتهم:غزة ـ والوكاالت 

وكشفت صحيفة معاريف نقال عن مصادر أمنية إسـرائيلية أن معلومـات            . االسلحة لمرحلة ما بعد االنتخابات    
وصلت إليها حديثاً تفيد بأن الحركة وجناحها العسكري قامت بتجنيد اآلالف مـن نـشطائها فـي                 استخباراتية  

وأشارت إلى أن أحد قادة الحركة في غزة أعلن عن أنها جندت أيضا ضباطا ممن يعملون                . جيشهذا ال صفوف  
ـ   طلب رئيس المفـدال    ومن ناحية أخرى  . في أجهزة االمن الفلسطينية لشن حرب على إسرائيل        ن مستـشار   م

. الحكومة االسرائيلية القضائي أن يطلب من الحكومة العمل على منع حماس من المـشاركة فـي االنتخابـات                 
وذكرت معاريف أن أورليف زعم أن حماس تم االعالن عنها منظمة إرهابية وكل من يقـدم مـساعدة لهـذا                    

نه في حالـة عـدم اسـتجابة المستـشار          وأكد على أ  . التنظيم يحاسبه القانون في إشارة إلى السلطة الفلسطينية       
القضائي لطلبه فإنه سيتوجه إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل من أجل إصدار قرار يمنع بموجبه مـشاركة                  

  . الحركة في االنتخابات
  16/1/2006البيان 

  
 مشاركة المقدسيين في االنتخاباتب تهاجم قرار الحكومة القاضي يةسرائيلالمعارضة اإل .16

 تمكين الفلسطينيين في القدس الشرقية  اإلسرائيلية القاضيهاجم شالوم قرار الحكومة:  أسعد تلحمي،الناصرة
واصفا اياه . من المشاركة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية وقال ان القرار يشكل تنازالً اسرائيلياً خطيراً

 مشاركة حماس مناقضاً التفاقات أوسلو غير صحيح وتجاوز للخط األحمر الذي وضعته اسرائيل، معتبراًبانه 
وزاد ان قرار الحكومة يعتبر خنوعاً للفلسطينيين، متوقعاً أن تفوز . وخريطة الطريق وتفاهمات شرم الشيخ
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حماس بالمقاعد األربعة المخصصة للقدس، فضالً عن المقعدين المخصصين لمسيحيين، مضيفاً أنه ال يثق 
وقال يوفال شطاينتس ان قرار  .لتحتية للفصائل المسلحة بعد االنتخاباتبوعد محمود عباس بتفكيك البنى ا

وقال ناطق باسم ليكود ان أولمرت . الحكومة يعكس رضوخاً للضغوط األميركية وسيمس بمصالح اسرائيل
ورأى رئيس حركة شاس في القرار دعوة الى . علنها في أول اختبار يواجههأتراجع عن مواقف سبق ان 

 .وشن قادة اليمين المتشدد هجوماً أعنف على أولمرت وحكومته. تقسيم القدس
  16/1/2006الحياة 

  
  تعيين اولمرت رئيسا للحكومة االسرائيلية باالنابة حتى نهاية آذار .17

عيد النظر في اسـرائيل فـي الوضـع     أازاء مواصلة الحالة الصحية الخطيرة لشارون       :  امال شحادة  ،الناصرة
مستشار مزوز، تعيين اولمرت قائما باعمال رئيس الحكومة حتى موعد االنتخابـات،            القانوني للحكومة وقرر ال   

  .مع اعتبار وضع شارون في حالة تعذر مؤقت حتى االعالن الرسمي لالطباء عن حالته الصحية
  16/1/2005الرأي األردنية 

  
  شارون ال يزال في غيبوبة  .18

اسا إن فحوصا لشارون أظهرت نـشاطا فـي         أكد ناطق باسم هد   : القدسمن   15/1/2006 سي ان ان     نشرت
إن شارون في وضع حرج، إال  CNN وقال يائيل بوسن ليفي لشبكة .جانبي الدماغ، إال أنه ال يزال في غيبوبة

 .أن جميع األعضاء الحيوية في جسده مستقرة، بما في ذلك تنفسه ونبضات القلب وضغط الدم وحرارة الجـسم                 
، إن مسألة تعافي شارون قد تأخذ أشهرا، فيما قال طبيـب آخـر، فلـيكس              كوهين .وقال أحد أطباء شارون، د    

 .أومانسكي، إنه سابق ألوانه القول إن شارون قد خرج من حال الخطر
نظرا : ذكرت هآرتس قال أطباء في هداسا باألمس عن عملية شارون: 16/12/2005 48عرب وأضاف موقع 

ة، فإن من مّر في هذه العمية ال يستطيع التحدث ويحتاج الى الى أن جرح العملية يأتي تحت االوتار الصوتي
وحسبما اكّدت مصادر طبية أن قليلين هم . تمارين خاصة وجهاز خاص بعد أن يستفيق المريض من غيبوبته

من يعودون لوعيهم في جيل شارون بعد جلطة دماغية مثل التي الّمت به نظرا للنزيف والعمليات الجراحية 
عندما أريد ان أشرح الحالة ألهل مصاب في جلطة دماغية مثل حالة شارون : وأضاف .خضع لهاالثالث التي 

  .اقول إنه ربما يستطيع التنفس وال يحتاج الى أجهزة لكنه وضعه ال زال حرجا
  

  شارون خطّط لمواصلة السيطرة على القدس  .19
جاء فيه أن شارون أمر في  اإلثنين،كتب الصحفي أوري شبيط، من هآرتس مقاالً في صحيفة نيو يركر اليوم 

السابق مجلس األمن القومي االسرائيلي فحص أربع امكانيات وهي اخالء المستوطنات النائية في الضفة؛ 
من الضفة الغربية وفي النهاية % 88واخالء منطقة استطيانية كاملة ربما على مقربة من نابلس، وانسحاب من 

بيط نقالً عن مستشاري شارون أن برنامجه كان عبارة عن استئناف وكتب ش. من الضفة% 92االنسحاب من 
وذكر أن واحدا من منتدى  . مستوطنة نائية20المفاوضات مع الفلسطينين واتفاق مرحلي يتم من خالله اخالء 

المقربين من شارون اقترح االنسحاب حتى مسار الجدار مع الحصول على موافقة أمريكية واعتراف بحدود 
عددا من المقربين من شارون قالوا إنهم يؤمنون بأنه وحتى :  وأضاف أن.على أنها الحدود النهائيةالجدار 

نهاية العقد القادم ستنسحب اسرائيل حتى حدود الجدار وتقلب غور االردن إلى منطقة امنية وان المنطقة ليست 
: وقال مقربون منه.  النهائيةونقل انه رفض وضع الحدود .بالضرورة أن تكون تحت السيادة االسرائيلية
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والحفاظ على التواصل الجغرافي مع الخليل وصّمم . شارون اكمل فكرة الدولة الفلسطينية وطلب ابقاها مجمدة
 . على السيطرة على القدس

  16/1/2006 48عرب 
  

  ! الموساد يخطط لفك االرتباط عن شعبة االستخبارات العسكرية .20
وبحـسب  . االستخبارات العسكرية امان والموساد، أشده في األيام األخيرة        بلغ التوتر بين شعبة      :حلمي موسى 

معاريف فإن الموساد نتيجة ذلك يخطط الستثمار ماليين الشواكل من أجل إقامة شـبكة اتـصاالت منفـصلة                  
ن وأشارت الصحيفة إلى أ   . وفروع استخبارية موازية لتلك التابعة لشعبة االستخبارات في الميادين التكنولوجية         

هناك خصومة تاريخية بين جهازي االستخبارات منذ زمن طويل، إال أن هذه الخصومة تعاظمت بعـد تـولي                  
وذكرت معاريف أن مصدر الخصومة يعود، بين أمور عديدة، إلى رغبة كـل             . الجنرال داغان رئاسة الموساد   

ت إلى أن العرف الـسائد      وأشار. جهاز في حماية مصادر معلوماته، وعدم الكشف عنها أمام األجهزة األخرى          
بين هذه األجهزة هو نقل المعلومات االستخبارية المعالجة فقط وليس المعلومات االستخبارية الخام، وذلك مـن                

وعزت الصحيفة ذلك إلى التوتر الشخصي الشديد بين رئـيس الموسـاد،            . اجل عدم كشف مصادر المعلومات    
ويات األدنى فخلقت توترا بين شاغلي المناصب الصغيرة فـي  وانتقلت المواجهة بينهما إلى المست  . ورئيس امان 

ونقلت معاريف  . الجهازين، وذلك برغم أن بعض قادة الموساد اليوم هم في واقع األمر رجال امان في السابق               
عن مصدر في أحد األجهزة األمنية قوله أنه يجب تحسين تدفق المعلومات االستخبارية بين األجهـزة وكـذلك                  

وبحسب محافل أمنية، فان هناك احتماال في أن يقل التوتر بين امان والموساد مـع               . شخصية أيضا العالقات ال 
كمـا  . ورفض ديوان رئيس الوزراء التعقيب على هذا التقرير       . تعيين اللواء عاموس يدلين رئيسا جديدا المان      

 من ناحية امان ال يوجد أي       رفض المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي التعقيب، اال أن محافل في الجيش قالت انه            
كما ذكرت هذه المحافـل بـان التعـاون بـين هيئـات             . مانع لربط أجهزة استخبارية أخرى بشبكة الكمبيوتر      
 .االستخبارات وثيق وال يرتبط باعتبارات شخصية

 16/1/2006السفير 
  

 اولمرت يعين شطريت وزيًرا للتربية والتعليم وإدري للصحة   .21
وقد عّين  .سة الحكومة القريبة سلسة التعيينات الوزارية الجديدة للمصادقة عليهايعرض اولمرت، خالل جل

 اون وزيرا -كما وعّين يعكوف ادري وزيرا للصحة وروني بار. اولمرت ليفني، وزيرةً للخارجية مكان شالوم
ر شطريت، وزيرا كما تم تعيين مئي. للبنى التحتية، وأبراهام هيرشزون وزيرا للسياحة ووزيرا لالتصاالت

  . للتربية والتعليم مكان ليفنات
  16/1/2006 48عرب 

  
 كديما تعين أولمرت قائًما بأعمال رئيس الحزب  .22

ومن المتوقع أن ينتخب أعضاء كديما اولمرت قائما بأعمال رئيس  .تجتمع كتلة كديما في الكنيست صباح اليوم
 . الحزب ايضا

  16/1/2006 48عرب 
 

  خابية تحاصر بيريس فضيحة تبرعات انت .23
ذكرت معاريف أن مراقب الدولة القضائي في إسرائيل يقوم بفحص إمكان حصول شمعون بيريس على أموال                

 ألـف   320جمع تبرعات مالية قيمتها     ه  أضافت الصحيفة أن  . جمعها بشكل غير قانوني لتمويل حملته االنتخابية      
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 هوذكرت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي أن      . العملدوالر أميركي لتمويل حملته االنتخابية التمهيدية في        
تلقى المبلغ لتمويل حملته االنتخابية من الملياردير اليهودي حاييم سابان ودانيال أبرامز والملياردير السويسري              

ت  حصل على تمويل لحملته االنتخابية أكثر بكثير مما يسمح به قانون االنتخابـا             هوأكدت أن . بروس ربابورت 
  )ا.ب.د.  (في إسرائيل

  16/1/2006البيان  
  

  اتهام اسرائيل باغتيال الحريري اعاق اتفاقا دبلوماسيا مع المغرب: شالوم .24
 كشف شالوم، ان اسرائيل تقترب من اتفاقات دبلوماسية مع عدة دول عربية ما زالـت                : امال شحادة  ،الناصرة

يا كان سيوقع مع المغرب تم تاجيله اثر اغتيال الحريري          وقال ان اتفاقا دبلوماس   . تواصل اتصاالتها السرية بها   
هناك العديد من اللقاءات السرية التي ما زالت قائمة وقد ابلغت           : وقال .واتهام اسرائيل بالوقوف وراء االغتيال    

  .اولمرت ولفني، بكل تفاصيلها الهمية مواصلتها مع ضرورة ابقائها طي الكتمان
مت به مصر للتوفيق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية مشيدا بالدور الذي لعبـه             واعترف بالدور الكبير الذي قا    

واوصى خليفته والمسؤولين االسرائيليين بمواصلة العالقة مع الدول العربية شرط ان تبقى طـي               .عمر سليمان 
  . الكتمان حتى ال تحبط الجهود باقامة عالقات دبلوماسية معها كما حصل مع تشاد

  16/1/2005الرأي األردنية 
  

  بيرس يستقيل من الكنيست تمهيدا لتعيينه وزيرا .25
 أعلن شمعون بيرس األحد، استقالته من الكنيست سوية مع داليا ايتسيك وحـاييم رامـون، تمهيـدا                  :الناصرة

نعهم من  وكانت عضوية النواب االربعة في الكنيست تم       .لتعيينهم وزراء في الحكومة االنتقالية برئاسة اولمرت      
  .هذا التعيين استنادا لقانون اسرائيلي يمنع الرشاوى السياسية

  16/1/2006الغد األردنية 
  

  !االحتالل ينقل المسؤولية األمنية للمعابر لشركات حراسٍة خاصة .26
  ذكرت اإلذاعة الصهيونّية أّن وزارة الحرب الصهيونّية بدأت بإحالة المسؤولية األمنية عن المعابر بين              :القدس

وسيطّبق هذا اإلجراء، اإلثنين فـي       .الكيان ومناطق السلطة الفلسطينية إلى شركات حراسة من القطاع الخاص         
معبر ما يسّمى بشاعر أفريام، ويوم الخميس تحال المسؤولية األمنية إلى إحدى الشركات الخاصة فـي معبـر                  

 المعابر بوسائل تكنولوجية مطّورة تسمح      وأوضحت وزارة الحرب الصهيونّية، أنّه تّم تجهيز       .إيرز بشمال غزة  
  .بإجراء تفتيشاٍت أمنية دقيقة بوقٍت قصير للغاية

  16/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 حملة اسرائيلية في بريطانيا ضد انتربال  .27
فة مع تزايد االنتقادات الموجهة لجورج غالوي لمشاركته في برنامج تلفزيوني االخ االكبر، تحدثت صحي :لندن

صاندي تلغراف عن انتقادات وجهتها اسرائيل لنية غالوي التبرع بالمبلغ الذي سيحصل عليه حالة فوزه لجمعية 
وربطت الصحيفة بين تصرفات غالوي في البرنامج وبين .  انتربال،خيرية بريطانية تساعد الفلسطينيين

وقالت . خاذ اجراءات ضد انتربالمحاوالت السفير االسرائيلي في لندن حث وزير المالية البريطاني الت
وقال ابراهيم هيويت، رئيس مجلس امناء الجمعية ان  .صحيفة ان الواليات المتحدة تقوم باجراءات ضغطال

واكد نعتقد اننا مستهدفون من . بعض الجماعات تحاول منع الجمعية من تقديم المساعدة للمحتاجين الفلسطينيين
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة المالية قوله .  الننا جمعية اسالميةالحكومتين البريطانية واالمريكية،
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ان الموضوع قيد المراجعة، حيث زعمت الصحيفة ان براون يتعرض لما اسمته الضغوط الدولية والمحلية 
ان وقال المتحدث انه في حالة تغيير مفوضية الجمعيات الخيرية موقفها ف. الكبيرة لالستماع لالصوات القلقة

واشارت الي ان السفير االسرائيلي في لندن، سيقوم بلقاء وزير . الحكومة ستتخذ مباشرة قرارات ضد الجمعية
 . شؤون االقتصاد في وزارة المالية، واعضاء لوبي اصدقاء اسرائيل في حزب العمال البريطاني

  16/1/2006القدس العربي 
  

    صراع أبناء شارون يشتعل على المزرعة .28
واصلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الكشف عن العديد من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة : ماهيأحمد إبر

وأشار موقع .  والتي كان آخرها صراع نجليه عومري وجلعاد حول المزرعة التي يمتلكها في النقبشارونب
وهاجم جلعاد عومري . ولىعيسك اإلسرائيلي، إلى أن صراع أبناء شارون بدأ منذ إصابته بالجلطة الدماغية األ

 وأكد التقرير أن جنبات مستشفى هداسا شهدت مشاحنات بين الشقيقين تجاه ذلك الموضع مع .أكثر من مرة
 وكشف جلعاد ليهودا بن اليعازر، المستشار االقتصادي لوالده، أنه .تباين وجهة نظرهما لما يحدث في المزرعة
عة لعدد من المنافسين االقتصاديين ألخيه حتى يضمن بالفعل االنتقام في حالة وفاة والده سيبيع نصيبه في المزر

  .منه
  16/1/2006االتحاد االماراتية 

  
 السلطة الفلسطينية تُعد لمؤتمر اقتصادي لجذب استثمارات .29

علنت مصادر فلسطينية عن البدء في التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي فلسطيني موسع أ :صالح حزين ،عمان
 نيسان المقبل، 11 و9 الدولي االول لالستثمار في فلسطين في مدينتي بيت لحم وغزة بين بعنوان الموتمر

وأوضحت المصادر أن فريقاً  .رويهدف المؤتمر الى جذب استثمارات قد تصل قيمتها إلى سبعة باليين دوال
ات الحكومة في هذا من الخبراء المحليين والدوليين، يعكف منذ اآلن على إعداد وثيقة جامعة وتفصيلة إلنجاز

تعلق  منها ما يوتوقعت المصادر أن تطلق السلطة الفلسطينية مجموعة من المبادرات خالل المؤتمر. المجال
  .باألراضي الحكومية والوقفية والتي تنوي السلطة عرضها على المستثمرين لتأجيرها بأسعار خاصة أو تمليكها

  16/1/2006الحياة 
  

  تعاون السياحي بروتوكول اردني فلسطيني لل .30
 وقعت وزارتا السياحة واالثار االردنية والفلسطينية برتوكول تعاون في االثار وترميمها            :  هاال الحديدي  ،عمان

وينص البرتوكول على التبادل العلمي بين الجانبين واجراء البحوث المشتركة بـين             .2010يستمر حتى العام    
  . والترميم ونشر االبحاث المتخصصة والتعاون المشتركالخبراء والباحثين والمختصين في مجال االثار

  16/1/2006الشرق األوسط 
  

  أنا ضد السالح الفلسطيني في المخيمات وخارجها : اللبنانيوزير العدل  .31
. اعتبر وزير العدل شارل رزق في حديث صحافي انه ضد السالح الفلسطيني داخـل المخيمـات وخارجهـا                 

وان مجلـس   . سالح النه ضار عربياً ايضاً، وسنناقش المسألة في الحكومة        والموقف المطلوب هو رفض هذا ال     
  . في المئة100الوزراء يتخذ قرارات قانونية 

16/1/2006النهار اللبنانية   
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  حماس تقترب من منطقة الخطر السياسي .32
    بشير موسي نافع. د

 ان االنتخابات تجري في إطار ، علي أساس1996كانت حماس قد قاطعت االنتخابات التشريعية األولي في 
ولكن حماس، التي ازدادت قوة ونفوذاً وشعبية خالل السنوات العشر التالية، أعلنت قبل شهور . اتفاقية أوسلو

  .المشكلة هي في اإلشارات المصاحبة لهذه المشاركة. قليلة عزمها المشاركة في االنتخابات التشريعية القادمة
. المشاركة يرون أن ال شيء قد تغير في شرعية السلطة والنظام المنبثق عنهاالذين يعيبون علي حماس قرار 

 لم تزل تدين في وجودها الهش 2006إن كانت السلطة في التسعينات هي نتاج اتفاق أوسلو، فالسلطة في 
 ودخول المجلس التشريعي هو قبول ضمني بأوسلو، تماماً كما قدرت حماس في. والمتضائل إلي االتفاق ذاته

  .وهذا بالطبع أقرب إلي المنطق التبسيطي. رؤيتها لالنتخابات التشريعية األولي
أوالً، ألن السلطة الفلسطينية أصبحت أمراً واقعاً متقادماً، بل ان وجودها بات يتعارض في وجوه عدة مع 

   .المصالح اإلسرائيلية
ربما كانت المصلحة في منتصف . دسةثانياً، ألن السياسة هي في أساسها المصلحة وليست طقوساً ثابتة مق

التسعينات هي في عدم المشاركة، ولكن الواضح بعد تجربة السلطة الفلسطينية، قبل وبعد اندالع االنتفاضة 
الثانية، ان هناك مصالح للناس وللقضية الوطنية يمكن تحقيقها من خالل المشاركة في االنتخابات والعمل من 

وثالثاً، ألن قوة فلسطينية شعبية رئيسية، تمثل قطاعاً . ني، ضمن وسائل أخريخالل المجلس التشريعي الفلسطي
واسعاً من الشعب، ال يمكن ان تستنكف عن التعبير عن حاجات للناس يصعب تحقيقها بدون عالقة ما بأجهزة 

  . النظام الذي يحكمهم
ثمة إشارات متزايدة من .  نوع آخرالمشكلة هي من. المشاركة في االنتخابات، والتمثيل البرلماني، ليس مشكلة

قادة في حماس تبدي استعداداً لدخول الحكومة الفلسطينية، بل لقيادة الحكومة إن نجحت حماس في حصد 
وهناك إشارات أخري علي االستعداد إلجراء مراجعة للسياسات، السيما . أكثرية مقاعد المجلس التشريعي

ن الحكومة اإلسرائيلية، اإلدارة األمريكية، واالتحاد األوروبي، والوضع الفلسطيني يواجه حملة ضغط هائلة م
تستهدف الضغط علي حماس لتغيير أهدافها االستراتيجية والتخلي عن السالح، أو منعها من المشاركة في 

  .االنتخابات
مس ليس من الواضح حتي اآلن إن كانت االنتخابات الفلسطينية ستعقد بالفعل في موعدها المقرر في الخا

وحتي إن عقدت . والعشرين من هذا الشهر، أو ان الرئيس الفلسطيني سيخضع لضغوط الداعين إلي التأجيل
ولكن دخول حماس . االنتخابات، فليس من الواضح حتي اآلن إن كانت السلطة ستلتزم بحيادية قاطعة أم ال

وي والضروري في المجلس التشريعي، االنتخابات باعتبارها الطريق إلي الحكم والسلطة، وليس فقط التمثيل الق
وهذا ما سيترك تأثيره علي مجمل . سيترتب عليه متغيرات هامة في سياسة واستراتيجية، وخطاب حماس

  .الساحة الوطنية الفلسطينية، وعلي الساحة العربية اإلسالمية
قد ال يؤدي . آن واحدإن من المستحيل احتالل موقع تنفيذي وممارسة دور فعال في المقاومة الفلسطينية في 

. هذا إلي تخلي حماس الكامل عن السالح، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلي تغيير في دور ووجهة هذا السالح
وستصبح حماس مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العملية التفاوضية وما ينجم عنها، تماماً كحركة فتح، في وقت 

 استقبال فلسطيني سلبي لقرارات إسرائيلية أحادية، وأن تزداد المؤشرات علي أن العملية التفاوضية تحولت إلي
. االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية المحتلة سيتوقف طويالً بعد االنسحاب الجزئي من قطاع غزة

بكلمة أخري، ستوفر حماس بشراكتها في السلطة للمرة األولي منذ بدء التحول في سياسة منظمة التحرير 
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كة فتح في منتصف السبعينات من القرن الماضي، غطاء فلسطينياً شبه إجماعي لحركة تسوية الفلسطينية وحر
  .سياسية للقضية الفلسطينية ال تحقق الحد األني من الحق الفلسطيني التاريخي

كانت المطالبة الفلسطينية الوطنية في منتصف السبعينات باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 
وقد أقرت القمة العربية حينها المطلب . لفلسطيني منعطفاً بارزاً في تاريخ القضية الفلسطينيةللشعب ا

الفلسطيني، تمهيداً للتخلي العربي الرسمي الضمني عن المسؤولية تجاه الصراع علي فلسطين، وفتح الطريق 
الت المتوقع فرضها للتوصل أمام منظمة التحرير للمشاركة في عملية التسوية وتحمل أعباء التفاوض والتناز

لم يكن الخيار الذي ذهبت إليه منظمة التحرير في منتصف السبعينات هو الخيار الوحيد . وضياإلي حل تف
 كما لم تدر من قبل منذ انفجار الصراع 1973صحيح ان عجلة التسوية دارت بعد حرب تشرين . المتاح

   .العربي ـ اإلسرائيلي
ولكن . نت التسوية ستحقق للفلسطينيين ولو جزءاً من مطالبهم وحقوقهم الوطنيةوكان البد استكشاف ما إن كا

أصواتاً هامة في الساحة السياسية الفلسطينية جادلت يومها بأن من المصلحة الفلسطينية والعربية ان يترك شأن 
التفاوض، علي ان لتحاول الدول العربية إنجاز ما يمكن إنجازه عن طريق . التفاوض والتسوية للدول العربية

تتفرغ القوي الوطنية الفلسطينية لمقاومة االحتالل والنهوض بتنظيم ودعم قوي الشعب الفلسطيني في المهجر 
إن استطاعت المفاوضات استعادة الضفة والقطاع، فذلك خير، وال يهم أن تكون تلك االستعادة . وتحت االحتالل

ولكن شيئاً من عواقب التفاوض والتسوية لن يلزم . سطينيةباسم األردن ومصر أو باسم منظمة التحرير الفل
هذا، فوق ان الموقف العربي التفاوضي في حال تعهد الدول العربية بعملية . الفلسطينيين بأي حال من األحوال

   .التفاوض سيكون أقوي بكثير من ترك الفلسطينيين لتحمل أعباء العملية السياسية
. لسطينية لتلك األصوات، التي أثبتت مجريات التاريخ انها كانت بالفعل علي حقلم تستمع القيادة الوطنية الف

وقد أوصل طريق الممثل الشرعي والوحيد الفلسطينيين إلي الوضع الكارثي الذي وصلوا إليه، بعد ان تم 
طالما ان االستفراد بالجانب الفلسطيني، وتخلت أغلب الدول العربية عن لعب دور فعال في الشأن الفلسطيني، 

وما يحدث اليوم يبدو شبيهاً بما حدث منذ النصف . الفلسطينيين يتحملون مسؤولية القرارات المتعلقة بمصيرهم
  .الثاني من سبعينات القرن الماضي

فمنذ اندرجت منظمة التحرير الفلسطينية في عملية التسوية، لم تنجح قرارات التفاوض والتسوية المتعددة في 
وما ان تأكد صعود التيار اإلسالمي الفلسطيني في مطلع التسعينات حتي . جماعي فلسطينيالحصول علي دعم إ

بل ان البعض ذهب . أصبح واضحاً ان قيادة منظمة التحرير تفاوض باسم قطاع من الفلسطينيين وليس كلهم
ي علي محاصرة إلي ان اتفاقية أوسلو وقعت أصالً في لحظة اتفاق مضمر بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيل

ولكن، وبدالً من ان تساعد اتفاقية أوسلو القيادة الوطنية علي حشد الفلسطينيين . الصعود اإلسالمي الفلسطيني
رفض اإلسالميون اتفاقية أوسلو وما تمخض عنها، . من خلفها، فقد فاقمت من حدة االنقسام الوطني الفلسطيني

لسطينيي المهجر، بل وهمشت منظمة التحرير الفلسطينية التي بينما تخلت قيادة السلطة موضوعياً عن تمثيل ف
ولم يستعد . وقعت أوسلو باسمها والتي يفترض ان تمثل جميع الفلسطينيين، في الضفة والقطاع وفي المهجر

قدر من التماسك الوطني القلق إلي الوضع الفلسطيني في الضفة والقطاع إال بعد اندالع االنتفاضة الثانية في 
  .2000 سبتمبرأيلول

إن تكلفة دخول حماس السلطة وتحملها أعباء العملية السياسية هي أكبر بكثير من المكاسب المتوقعة من مثل 
إن كان هناك من شيء ال تزال عملية التفاوض تعد به، فلتترك القيادة الوطنية لتحقيقه، . هذه الخطوة الفادحة

لماذا يوضع كل البيض . ت وقطاعات الشعب الفلسطيني كافةبدون ان تتحمل عواقبه المتوقعة القوي والتيارا
الفلسطيني في سلة عملية غامضة األفق، ما اتضح منها حتي اآلن ال يبعث علي االطمئنان؟ حتي في الجانب 
اإلسرائيلي، حيث دولة كاملة السيادة، وجدت قوي معارضة رفضت وترفض القبول بالتسويات التي تم 
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ولماذا تقوم قوة إسالمية رئيسية بتوريط كل التيار اإلسالمي العربي في . ب العربيالتوصل إليها مع الجان
  سياق تسوية ال يمكن للضمير اإلسالمي الموافقة عليها، حتي وإن فرضت بقوة اختالل توازن القوي؟
يعة المركبة مشكلة اإلسالميين المتكررة في الساحة العربية هي الحركة السياسية المتوازنة واالقتراب من الطب

وقد أصبح االنتقال بين الراديكالية أو التطرف، من ناحية، والتفريط والتهاون، من ناحية . للعمل السياسي
حماس تقترب . ثمة موقع، أو حتي مواقع، بين االستقطابات السياسية. أخري، ظاهرة عربية إسالمية بامتياز

فلسطينياً، ليس هذا زمن الحكم . خطو خطواتها المقبلةاآلن من دائرة الخطر، وعليها ان تفكر ملياً قبل أن ت
  .وتوزيع المكاسب بعد

  13/1/2006الشعب المصرية 
  

   وتقديم الشرعية الفلسطينية على الوالءات الحزبية...أبو مازن .33
 خالد الحروب

ساسية، لكنه إجراء االنتخابات الفلسطينية في موعدها لن يكون نهاية العالم، وال ينجز الحقوق الفلسطينية األ
وإعادة ترميم وتأسيس الشرعية · خطوة جوهرية وربما مصيرية للشرعية الفلسطينية بعامة في الوقت الراهن
فالفلسطينيون يواجهون اليوم سؤاالً · الفلسطينية هي البوابة الوحيدة لمرحلة جديدة في المسار الفلسطيني العام

ي برمته، وسؤال الشرعية الفلسطينية جزء فرعي من مصيرياً يتعلق بمصير ومسير مشروع التحرر الوطن
باختصار، ·  راهنية السؤال الفرعي يجب أال تغيب عن أذهاننا السؤال األكبر واألكثر إلحاحاً.السؤال األكبر

إجراء االنتخابات هو البداية التي ال غنى عنها إلعادة تأهيل النضال الفلسطيني النتزاع الحقوق األساسية 
طيني، وإليقاف االنحدار الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية منذ سنوات، وعلى إيقاع فشل أوسلو، للشعب الفلس

 .ووحشية التعنت اإلسرائيلي، وفساد األداء الفلسطيني، وتفكك التضامن العربي
لها يغلق من هنا فإن التالعب باالنتخابات الفلسطينية، معناه زيادة أمد تذري الشرعية الفلسطينية، وطرح تأجي

 .الفرصة شبه األخيرة على الفلسطينيين الستجماع قواهم وبث دم وحيوية جديدة في المشروع الوطني برمته
وعندما يصمد أبومازن أمام الضغوطات الكبيرة التي مارسها عليه الجيل القديم في فتح، وأبومازن ينتسب 

وعندما يصمد · ي موعدها، فإنه يستحق اإلشادةعملياً وعمرياً إلى ذلك الجيل، ويصر على إجراء االنتخابات ف
أمام الضغط اإلسرائيلي واألميركي الذي يطالبه بحظر مشاركة حماس في االنتخابات أو وضع شروط على 

   .تلك المشاركة فإنه يستحق اإلشادة أيضاً
ديدة، ابتداء من  الكثيرون يختلفون واختلفوا معه في مواقفه السياسية الع.قوة أبومازن في وضوحه وشفافيته
 لكن ما ال يستطيع أحد إنكاره هو صدقه مع الفلسطينيين وعدم كذبه .هندسته التفاقات أوسلو وحتى اليوم

 واآلن يتبنى .عليهم، ووضعهم في الصورة الحقيقية للواقع الذي يواجهونه من دون تزويق أو ادعاء انتصارات
وقال بوضوح إنه لو فازت · وعدها، ولتكن نتيجتها ما تكونموقفاً واضحاً إزاء ضرورة إجراء االنتخابات في م

 ·حماس في االنتخابات التشريعية فإن ذلك سيكون من حقها
 ففتح .صحيح طبعاً أن موقف فتح الشابة المؤيد إلجراء االنتخابات في موعدها قد صلب من موقف أبومازن

ما كان موقف جيل الشباب في فتح من االنتخابات  ولرب.الشابة تشعر بأنها هي التي بإمكانها منافسة حماس بقوة
هو أيضاً الذي صلب موقف أبومازن إزاء مسألة مشاركة حماس وعدم االنصياع لالشتراطات المقترحة 

  ·أميركياً وإسرائيلياً على تلك المشاركة
وكل القوى بيد أن السؤال األهم واألكبر من االنتخابات الذي يجب أن يلح على أبومازن، وفتح، وحماس، 

واألطراف الفلسطينية، هو وماذا بعد االنتخابات؟ ما هو المشروع الوطني الذي يجب أن يتوافق عليه الجميع، 
أو على األقل مشروع القاسم المشترك األدنى الذي يلم األغلبية؟ فهذه المرة لن تكون األغلبية فتحاوية أو 

وما هو اإلطار الذي · لشلل على الحياة السياسية الفلسطينيةحمساوية، بل ستكون تحالفية أو توافقية وإال سيطر ا
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هل هو إطار تفاوضات، أم مقاومة؟ هل هو : يفترض أن يشتغل فيه ذلك المشروع الوطني المؤمل صوغه
إطار الشرعية الدولية، أم إطار أوسلو وبقاياها؟ وما هي األساليب التي سوف يعتمدها ذلك المشروع؟ ثم أين 

طينيي الخارج من المشروع الوطني، وهم يزدادون تهميشاً يوماً إثر يوم؟ ما ستخلقه االنتخابات موقع وفعل فلس
هو صوغ شرعية فلسطينية مكتملة من ناحية التمثيل السياسي للفلسطينيين، رغم أنها ناقصة من ناحية تمثيلهم 

ضل ألف مرة من الوضع  لكن بكل األحوال ستكون شرعية أف.الديموغرافي بسبب غياب فلسطينيي الخارج
  .حتاج إلى تغيير حقيقييالقائم الذي 

لكن أحد التخوفات الحقيقية في مرحلة ما بعد االنتخابات يكمن في انشغال المجلس التشريعي بمكوناته الفتحاوية 
 فهنا على فتح وعلى حماس أن تدركا قبل .والحمساوية وغيرها في المناكفات الحزبية والصراعات الهامشية

عد الفوز أن إعادة صوغ أولويات األجندة الفلسطينية هي البند رقم واحد في الجلسة رقم واحد في المجلس وب
 ما تريده إسرائيل والمحافظون الجدد المتصهينون في واشنطن هو أن يغرق الفلسطينيون في وحل .المنتخب

لقول بأن محاربة الفساد وضبط  ليس هذا ل.األداء اليومي لحياتهم، فيضيع في خضم ذلك كله همهم الوطني
األداء الفلسطيني الداخلي غير مهم، بل العين يجب أن تظل مصوبة على األولوية األولى التي هي طرد 

 .االحتالل وإحقاق الحقوق الفلسطينية
  16/1/2006االتحاد االماراتية 

 
 مقاصد حماس الغامضة: الوضع الفلسطيني بعد شارون .34

 وحيد عبد المجيد
ل شارون عن الساحة السياسية عشية االنتخابات الفلسطينية يجعل لنتائجها أهمية كبيرة في عملية غياب أريي

فقد أصبحت هذه الخريطة، في حالتها السائلة الناجمة عن غياب . إعادة ترتيب الخريطة الحزبية اإلسرائيلية
ها الناخب الفلسطيني، وإذ شارون وعدم وضوح مستقبل حزبه الجديد، أكثر تأثراً بالرسالة التي سيبعث ب

يتزامن ذلك مع مشاركة حركة حماس ، يصح أن يثار التساؤل عن مقاصد هذه الحركة في لحظة بالغة 
 .الحساسية بالنسبة إلى قضية فلسطين

فقد مضى اآلن نحو عشرة شهور على قرار حماس الرسمي بشأن المشاركة في االنتخابات من دون أن يصدر 
دة مقنعة تفسر انتقالها من الرفض القاطع لهذه المشاركة إلى القبول الشديد على رفض أي عن أي من قادتها إفا
 .تأجيل لهذه االنتخابات

ورد على األسئلة . وجاء إعالن ذلك القرار في مؤتمر صحافي تحدث فيه عضو مكتبها السياسي محمد نزال
ومن ذلك مثالً قوله إن القرار . لغموضالتي وجهت إليه ردوداً عامة مختزلة تفتقد الوضوح وتميل إلى ا

على قاعدة التمسك بالحقوق المشروعة لشعبنا وحماية برنامج المقاومة كخيار «يستهدف خوض االنتخابات 
فقد . ، وهذا كالم شديد العمومية إلى حد أنه ال يفيد شيئاً في النهاية»استراتيجي حتى زوال االحتالل بإذن اهللا

ف هو جعل المجلس التشريعي قلعة للمقاومة تتصدى ألي مساس بها وتحبط كل ما تفهم منه مثالً أن الهد
 .يتعارض مع الحقوق المشروعة، ومن وجهة نظر ميثاق حماس فإن هذه الحقوق تمتد من البحر إلى النهر

وإذا صح هذا االستنتاج، فهل يعني أن الحكومة التي ستشكلها حماس، بافتراض فوزها بالغالبية، سيقتصر 
ورها على دعم المقاومة التي ال تراها الحركة إال مسلحة يغلب عليها الطابع االنتحاري أو االستشهادي؟ وإذا د

كان هذا هو المقصود، فكيف سيتم تسيير المجتمع الفلسطيني وحل مشكالت ابنائه لكي تستمر الحياة، أم أن 
 ق النار فحسب؟الفلسطينيين سيأكلون مقاومة، ويشربون استشهاداً، ويتعلمون إطال

وإذا لم يصح أي من هذه االستنتاجات، فماذا تريد حماس تحديداً؟ سمعنا بعد ذلك من بعض قادتها أن مشاركتها 
ولكن .. حسناً). ستعود بالمصلحة على الشعب الفلسطيني ومتطلباته واستجابة لنبض هذا الشعب ورغبته(
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قادة الحركة؟ وهل يتصورون أن الشعب الفلسطيني ال ثم ما هي هذه المتطلبات التي يتحدث عنها بعض .. كيف
 يطلب إال استمرار المقاومة المسلحة؟

ال إجابة، وال وضوح يتيح لنا فهم سر الغضب العارم الذي استقبلت به حماس قرار تأجيل االنتخابات من 
ان يونيو ولم  حزير4صدر قرار التأجيل في .  تموز يوليو الماضي17موعدها األول الذي كان مقرراً في 

ومع ذلك كان رد فعلها حاداً وغاضباً . يمض على قرار حماس خوض االنتخابات سوى أقل من ثالثة شهور
على نحو ال يصدر إال عن حركة ال هم يشغلها إال المسألة الديموقراطية أو عن حزب تمرس طويالً في 

تخاذ القرار والنزوع إلى االستبداد واالنصياع فقد اتهمت السلطة الفلسطينية بالتفرد في ا. العمليات االنتخابية
 .إلى مصالح فئوية ضيقة

فلماذا، إذن، كل ذلك؟ وهل يرتبط هذا االستعجال الشديد لالنتخابات بحالة التفكك والضياع التي تعاني منها 
ة هذا وانتزاع زمام قيادفتح حركة بحركة فتح؟ هل يشعر قادة حماس أن ثمة فرصة تاريخية إللحاق الهزيمة 

 العمل منها؟ هل يعتقدون أن هناك غنيمة يمكنهم خطفها بضربة انتخابية واحدة، ويخشون أن تفلت من أيديهم؟
هذه، وغيرها، أسئلة يحمل كل منها في طياته إجابة أكثر وضوحاً مما يصدر عن قادة حماس، وربما أوفر 

 يتصور قادتها، لمرحلة انتقالية تحل خاللها ومودى هذه اإلجابة أن حماس تتهيأ اآلن، أو هكذا. منطقية أيضاً
وهذا هو عكس ما يقولونه منذ أن قرروا خوض االنتخابات، وهو أنهم ال يهدفون أن يحلوا محل . محل فتح

أحد، وإنما يريدون تكريس الشراكة السياسية، وهذا هو ما يقوله أيضاً اإلخوان المسلمون في مصر، ولكن 
  .مشاركة ال مغالبةبصيغة أخرى هي أنهم يريدون 

الم حماس عن عدم الحلول محل أحد ال يطابق مواقفها الفعلية، خصوصاً رفضها القاطع أي تأجيل ك
 .لالنتخابات ولو لثالثة شهور إلعطاء الفرصة لحركة فتح لحل خالفاتها ومشكالتها الداخلية

لتهدئة التوتر في المناطق وقد أحبط هذا الموقف الجهود التي قامت بها مصر خالل األسابيع األخيرة 
الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة، فأخذ هذا التوتر في التصاعد مقترناً بإنفالت متزايد وصل إلى الحدود 

 . كانون الثاني يناير الجاري4مع مصر وراح ضحيته جنود مصريون للمرة األولى في 
 في قطاع غزة الشهر الماضي هي وكانت المحادثات التي أجراها وفد أمني مصري مع بعض قادة حماس

. 2003األكثر صعوبة على االطالق منذ أن بدأت القاهرة جهودها للتقريب بين الفصائل الفلسطينية في العام 
 .فكيف يمكن تفسير رفض حماس إبداء أي مرونة في شأن موعد االنتخابات
ما الذي يريدون منها وماذا هم فاعلون فهل هي الغنيمة وقد آن أوان االنقضاض عليها؟ وإذا كان األمر كذلك، ف

بها؟ فليس منطقياً أن تكون حركة مقاومة مشغولة بالوصول إلى السلطة كل هذا االنشغال، خصوصاً أنها ال 
تقبل دولة على جزء من أرض فلسطين التاريخية، ناهيك عن أن تكون دولة نهائية يغلق مع إقامتها ملف 

 .الصراع
هل تريد حماس االنقضاض على السلطة الفلسطينية من أجل دعم : بد منه وهوويفرض ذلك إثارة سؤال ال

مشروع اإلخوان المسلمين الذي ينتمي إليه مؤسسوها؟ فقد جاء التحول في موقفها تجاه االنتخابات من النقيض 
لنظم حكم إلى النقيض في مرحلة تشهد صعوداً لحركة اإلخوان التي يعتقد كثيرون أنها البديل الوحيد الممكن 

 .عربية عدة
ولكن هل يعني ذلك أن حماس ستتصرف في الفترة المقبلة باعتبارها أحد تنظيمات اإلخوان أكثر من كونها 

 وهل سيطغى اإلقليمي والدولي في أجندتها على ما هو وطني ومحلي؟إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية؟ 
إمكان أي حركة سياسية أو عسكرية ذات صلة فلم تكن حماس في أي وقت حركة محض فلسطينية، وليس في 

فالمشترك بين اإلسالميين األصوليين أقوى من أن يمكن . بتيار اإلخوان المسلمين أن تكون مجرد حركة وطنية
ولكن ال يمكن التحرر منه وإال فقد . قد يجوز تخفيف أثره أو الحد من غلوائه في فترة أو أخرى. التجرد منه
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 أن يكون أصولياً، خصوصاً إذا كان بعض ما يربطه بآخرين عبر الحدود تنظيماً المتحرر طابعه وكف عن
 .وليس فقط فكراً أو أيديولوجية

وإذا صار المشترك األصولي هو المحرك األول لـ حماس سيكون هذا جديداً ألنها وازنت منذ تأسيسها بين 
د أثره السلبي على الوضع الفلسطيني في كل وإذا كان لهذا الجدي. دورها الوطني وارتباطاتها العابرة للحدود

فربما يكون على الفلسطنيين أن يواجهوا سيناريو أسوأ من أي وقت مضى إذا أدى غياب شارون إلى . األحوال
 .صعود ليكود األكثر تزمتاً من ذي قبل ومعه قوى اليمين المتطرف

  15/1/2006الحياة 
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