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  ألقصى وثيقة إسرائيلية تقترح إشرافاً دولياً على ا .1
أثارت وثيقة إسرائيلية ستعرض األسـبوع المقبـل        : 18/1/2006السفير   في   كتب محرر الشؤون اٍإلسرائيلية   

على مؤتمر هرتسليا وتدعو إلى حل دائم في الحرم القدسي عبر وضعه تحـت اإلدارة الدوليـة، ردود فعـل                    
لباحثين الذي أعد الوثيقة يعاني مـن  وأعلن زعيم حزب المفدال أن طاقم ا . غاضبة من جانب اليمين اإلسرائيلي    

وأعد الوثيقة التي نشرت فحواها يديعوت أحرنوت، طاقم من الخبـراء           . عقدة ذنب أو من مشاعر دونية يهودية      
وتشير الوثيقة، التي تحمل اسم الحوض التاريخي في القدس صورة الوضـع          . في معهد القدس ألبحاث إسرائيل    

ائيل والفلسطينيين الموافقة على أن تكون األسرة الدولية شـريكة فـي إدارة             وبدائل التسوية، إلى أن على إسر     
معهد أنه من الواجب البحـث اآلن       الوجاء في مقدمة الوثيقة بقلم مديرة       . األماكن المقدسة والتاريخية في القدس    

ظرية التفـاوض   في أمر التسوية في القدس مضيفة أنه ينبغي عدم تأجيل هذه القضية إلى نهاية المسيرة؛ ألن ن                
تعلمنا أن تأجيل الموضوعات الصعبة والعالقة إلى النهاية يقود إلى تنازالت كبيرة أكثر ولن يوصل بالضرورة                

ومنـذ ذلـك   : وتابعت أننا تشجعنا من حقيقة أن عرض القضية في كامب ديفيد كسر المحرمـات       . إلى التسوية 
ن الجمهور اإلسرائيلي الواسع، على استعداد للتفكيـر        الحين صار صناع السياسة والرأي العام وأجزاء كبيرة م        

وعند نشر هذا التقرير يمكن للنقاش حول قضية القدس أن يبدو وكأنـه بعيـد          ... والتصريح حول قضية القدس   
عن الواقع الصعب الذي ال تبدو فيه إشارات الستئناف المسيرة السلمية وإمكان التوصل إلـى تـسوية نهائيـة                   

 غير أن الواقع في الشرق األوسط كثير التقلب ويجب غرس بذور السالم سلفا قبل وقت طويل                 ...إلنهاء النزاع 
وانطلقت الوثيقة من ضرورة دراسة عدد من البدائل التي لديها          . من أجل أن تنمو وتترعرع في والوقت المالئم       
ئل التي يريدها كل طرف على      ومع ذلك، لم تستبعد الوثيقة البدا     . فرصة ما للقبول من الطرفين واألسرة الدولية      

ويبدو لنا أن مـشاركة     . وتشير الوثيقة إلى أن التجديد األساسي من جانبنا هو البحث في المشاركة الدولية            . حدة
ويرى الطاقم في الوثيقة عمـالً      . كهذه تنطوي على فرصة لتحقيق تسوية معينة، وإن لم يكن في المدى المباشر            

وتشدد الوثيقة على أنها تواصل تقليد معهد       .  جانب من الجوانب المدرجة فيها     أولياً يضع أسساً لعمل أوسع لكل     
القدس في عدم التوصية بحّل معين، ولكنها تفضل أن تعرض أمام الجمهور وصناع القرار سلسلة بدائل، مـع                  

ل ويمكن االفتراض أن القدس بأسرها ستوضع على طاولة التفاوض حـو          . إبراز عيوب ومزايا كل واحدة منها     
وقالت الوثيقة إنـه  . التسوية النهائية، ولكننا حاولنا التركيز على المنطقة األكثر إشكالية وهي الحوض التاريخي    

كان من األسهل من الناحية الفنية حصر النقاش بالبلدة القديمة كلها، ألنها منطقة محددة وواضحة داخل أسوار،                 
تشير الوثيقة إلى أنه في كل ما يتعلـق بالقـدس هنـاك             و. ولكن هذا يغفل أهمية مواقع تاريخية خارج السور       

واحدة تتحدث عن التقسيم الجغرافي للمدينة وللحرم وأخرى تتحدث عن إقامـة نظـام خـاص                : مقاربتان للحل 
ولكن مقاربة الوثيقة ترى أنه ألسباب تتعلق باألهمية التاريخية         . للمدينة أو الحرم وأحياناً بمشاركة طرف ثالث      

يشعر طرف بالغبن واإلحباط لتنازله عن منطقة ذات عاطفة بالنسبة اليه، جرى البحث عن سـبل     ومن أجل أال    
فانعدام الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجال األمن والحراسة ومراقبة األمـاكن المقدسـة،               . أخرى

وتـدرس الوثيقـة    . األماكن المقدسة يبرر تدخالً دولياً إلدارة تلك المساحة من الناحية األمنية باألساس ومراقبة            
  : الحلول التالية

سيادة إسرائيلية كاملة في كل أرجاء الحوض التاريخي مع إمكان منح حكم ذاتي في مجاالت معينة للعـرب،                  -
ولكن الوثيقة تشير إلـى أن الجـانبين الفلـسطيني          . ومنح مكانة خاصة لألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية      

  . وافقا على هذا االقتراحواإلسرائيلي لن ي
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سيادة فلسطينية كاملة في كل أنحاء الحوض التاريخي، مع إمكان منح حكم ذاتي في مجاالت مختلفة للـسكان                  -
وتشير الوثيقة إلى أن إسرائيل لـن توافـق علـى           . اليهود ومكانة خاصة لألماكن المقدسة اليهودية والمسيحية      

  . المقترح
  . نبين ومراقبة دولية لطرف ثالث من اجل تسوية الخالفاتتقسيم جغرافي للحوض بين الجا-
  . إدارة مشتركة وتقسيم الصالحيات بين الجانبين ودعم دولي-
  . إذا فشل الجانبان تنتقل السلطة إلى أيدي طرف دولي يساعد على حل األزمة-

ن أن يـدعيا بأنهمـا لـم        وفي هذه الحالة يستطيع الطرفا    . ويقدر المختصون أن الحل األخير هو األكثر واقعية       
يتنازال عن سيادتهما على األقصى والهيكل ويستمران في إدارة األماكن بحسب المفاهيم التي أعدت في العـام                 

1967 .  
وجاء أيضاً في الورقة يجب على الجانبين منح الثقة للجانب الدولي وقدرته على إدارة المكـان المقـدس فـي                    

 أن المتطرفين من الجانبين يرون في السيطرة الدوليـة علـى األمـاكن              ويجب االفتراض أيضاً  . طريقة عادلة 
 .وسيحاولون محاربته بكل طريقة ممكنة. المقدسة تدنيساً للمقدسات
عضو الكنيست المتطرف  أن 18/1/2006الحياة الجديدة  ذكرت اسامة العيسة بيت لحمونقالً عن مراسلها في 

 إذا سمح إلسرائيل أن تراقب :وقال . االماكن المقدسة بالقدستسيفي هندل رفض فكرة الوجود الدولي، على
اضاف نحن دولة تتمتع بسيادة  .الكعبة والفاتيكان سنسمح لآلخرين باإلشراف على األقصى وكنيسة القيامة

  .ونفتخر بمقدساتنا، مشيرا إلى أن معدي التقرير أشخاص متبجحون ويستهدفون تحقير الذات اليهودية
  

 األكبر لفتح في االنتخابات الفلسطينيةفتح المنافس  .2
 لكن ما يثير قلقها ,على فرصها في االنتخابات التشريعية تدرك فتح حجم التهديد الذي تشكله حماس: رام اهللا

ومع اقتراب موعد االنتخابات تتسارع الجهود القناع هؤالء  .المستقلين منهاشكله يأكثر هو ذلك التهديد الذي 
 ال يملكون فرصاً جدية للفوز ما تهموالمقلق أكثر هو ان غالبي.  لصالح مرشحي الحركةالمرشحين باالنسحاب

وبخالف عرفات الذي اشتهر  .يعني ان خوضهم االنتخابات لن يفعل شيئاً سوى تقسيم اصوات الحركة
خدام باستخدام إغراء المنصب الحكومي والمال لتطويع العصاة والمعارضين، فان محمود عباس يميل الى است

وقال مشاركون .  في رام اهللا وعرض عليهم االنسحاب,المستقلينوقد جمع اخيراً عدداً من . الوسائل الرسمية
اما  . عرض األمر بصورة بالغة الحيادية وتجنب أية وعود شخصية او ضغوط او استجداءهفي االجتماع ان

مركزية على بعض الشخصيات الطاردة  فهي احتواء قائمتها ال,فتحالثغرة األخرى الكبيرة التي تواجهها 
 ومن بين مرشحيها. لالصوات وذلك بخالف شخصيات قائمة حماس والكتل األخرى التي تتسم بجاذبية عالية

قال مصمم استطالعات حيث  . اعضاء في كتائب شهداء األقصى تورطوا في تصفيات داخلية اشكالية,أيضا
  .ضعف بين القوائم االحدى عشرة المتنافسةالرأي في جامعة بيرزيت ان قائمة فتح تعد األ

  18/1/2006الحياة 
  

  النتخابات فاصلةفتح تستجمع قواها وتكثف حملتها استعداداً .3
 ماليين دوالر 4.5كشف نبيل شعث أن الحركة رصدت حوالي كان قد : غزة، ياسر البناومصطفى الصواف 

طاهر النونو سبب تقاعس  من جهة أخرى أرجعو .للحملة االنتخابية على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة
 إلى أن العديد من قادة الحركة ربما كانوا يراهنون على ,فتح في البداية عن المشاركة في الدعاية االنتخابية

  .نها ربما تشكل شماعة تمهد لتأجيل االنتخاباتأتعنت إسرائيل في مسألة القدس، و
  17/1/2006 اسالم أون الين 
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 سالح لفترة االنتخاباتال جمع نصر يوسفلب  طستهجنحماس ت .4
ووصف . يوسف جمع االسلحة وتخزينها اثناء فترة االنتخاباتنصر  عن استهجانها طلب حماساعربت : غزة

 معتبرا ان عملية تنظيم االنتخابات بصورة سلسة تحتاج ارادة سياسية ,سعيد صيام الطلب بأنه غير منطقي
ل عرضت وضع كل امكاناتها في خدمة العملية االنتخابية ومساعدة ن الفصائأ واضاف .وليس جمع سالح

حماس وبقية الفصائل مثل هذا االقتراح جاء بسبب  ويرى مراقبون ان رفض. رجال االمن لضبط هذه العملية
تخوفها من قيام مسلحين من فتح بتخريب االنتخابات في يوم االقتراع، في حين تستعد الحركة والفصائل 

 .اية الصناديق والمراكز من دون ان تعلن ذلك صراحةاالخرى لحم
  18/1/2006الحياة 

  
  نروا بدعم فتح انتخابياً وألا يتهمنفلسطينيات وظفات م .5

 عما أسمته فضيحة تورط االنـروا فـي   , كشفت مصادر فلسطينية مطلعة وشهود في غزة: ماهر إبراهيم ،غزة
 في برنامج البطالة فـي مركـز خـدمات          موظفة متعاقدة حيث أفادت   . العمل لصالح قائمة فتح في االنتخابات     

 مثل المشاركة فـي     , فتح منذ بدايتها    والموظفات بدأوا بالعمل ضمن حملة      المركز أن مديرة ,  في غزة  الشاطئ  
 انه بمجرد انتهاء عقدها مـع       ,في حين قالت موظفة ثانية    . المهرجانات الفتحاوية واللقاءات في بيوت العائالت     

عمـل معهـم لحـساب      لبها أعضاء من فتح عن طريق المركز ليجددوا العقد معها بشرط أن ا             اتصل   ,مركزال
  . مع موظفات أخرياتذلك فعلوا أنهم  أضافت ضمن حملتهم الدعائية والحركة

  18/1/2006البيان 
  

 انقسام في جبهة النضال بسبب اختيار مرشحيها لالنتخابات .6
جبهة النضال شهدت انقساماً حاداً في أن : غزة من اح فتحي صب عن مراسلها18/1/2006 الحياة نشرت

وكان احد اسباب االنقسام الخالف على اختيار مرشحي الجبهة لالنتخابات . صفوفها في قطاع غزة أخيراً
الى مخالفات عدة منها اختيار اسماء لقائمة الجبهة في غزة اشار أمين سر اللجنة التنظيمية حيث . التشريعية

قطار اوسلو قد تسبب في وقوع انشقاق في يشار إلى أن و. ت به نتائج االنتخابات التمهيديةخالفاً لما جاء
ن االنتخابات الحالية قد تتسبب بانقسام مماثل، خصوصاً وان عدداً من إفلذلك الجبهة اواسط التسعينات، 
  . لن تتجاوز نسبة الحسم,ة المرشحةقائمأن الاستطالعات الرأي اظهرت 

 استقاالتهم الجماعية من وا عضو قدم400أكثر من أن : لندن من 18/1/2006ألوسط  الشرق اوذكرت
خاصة بعد عدم تدخل  جبهة، وذلك بعد تفاقم اإلشكاليات التنظيمية بين األعضاء المستقيلين وقيادة التنظيم،ال

 أن قرار االستقالة وأوضح ممدوح الجبور،. المكتب السياسي لحل المخالفات والقرارات داخل الهيئات التنظيمية
  .جاء بعد غياب الممارسة الديمقراطية داخل هيئات الجبهة لتحل محلها تصفية الحسابات والمزاجية والفئوية

  
 المقدسيون يطالبون السلطة بتحديد اإلجراءات االنتخابية في المدينة .7

األهلية المقدسية  طالب عدد من مرشحي المجلس التشريعي في مدينة القدس والمؤسسات :القدس المحتلة
أن تتم مطالبة القوى , اتفقوا خالل اجتماع لهمو. مدينةالالسلطة والمفاوضين بتوضيح اإلجراءات االنتخابية في 

النتخابات الخروج بموقف موحد، يشير إلى أن اقتراع الفلسطينيين حسب إجراءات عام لالوطنية والمرشحين 
 تشكل مخالفة للقوانين الدولية، وان الموافقة على هذه اإلجراءات يساعد إسرائيل أن تثبت أن إجراءاتها ال, 96

ستدعم موقف إسرائيل الرافض اعتبار القدس جزءا من الوطن الفلسطيني وسيشجعها دائما على تعطيل أية 
  .حلول عند التفاوض على مصير المدينة

  18/1/2006الحياة الجديدة 
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  دائرة القدس  مرشحاً فقط عن 35التأكيد على خطورة إدراج  .8

أكد عبد اللطيف غيث المرشح المستقل عن دائرة القدس، خطورة األنباء الواردة حـول ادراج خمـسة                 : القدس
وقال، إن مثل هذا األمـر يـشكل         .وثالثين مرشحاً في قائمة المرشحين لالنتخابات التشريعية عن القدس فقط         

واضاف، أن أي قرار حول هذه المسألة يجـب          .ليهمخالفة خطيرة لقانون االنتخابات، وأمر ال يمكن المرور ع        
وأكد علـى ضـرورة وجـود        .أن يتحمل مسؤوليته الجميع وال يجوز ألي جهة اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن            

مرجعية واحدة للقدس األمر الذي يضمن تواصل النسيج االجتماعي فيهـا، والتـرابط بـين سـكان المدينـة                   
  .كن تواجدهاوالمؤسسات المحلية على اختالف أما

  17/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

 مستمرون في الحملة االنتخابية : مرشح حماس بالقدس .9
ان :  فى القدس المحتلة، وقالحماسأكد محمد أبو طير استمرار الدعاية االنتخابية ل :أ.ش. أ،رام اهللا، غزة

احتجزت جمال قد كانت قوات االحتالل , من ناحية أخرىو .الدعاية ستبقى مستمرة ولن يكون هناك توقف
  .الى خارج المدينة  ونقلتهما, في وقت الحقالشوبكى وتيسير كراجه وهما من مرشحى فتح

  18/1/2006الشرق القطرية 
  

 لجان المقاومة الشعبية تعلن تأييدها لحماس في االنتخابات .10
كد محمد عبد العال    حيث أ . خابات التشريعية أعلنت لجان المقاومة الشعبية رسميا تأييدها لحماس في االنت        : غزة
  .آن األوان للتغيير واإلصالحقائال , ذلك

  18/1/2006الشرق األوسط 
  

  خطوات عملية جارية لهدم المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم .11
أكدت مؤسسة األقصى وجود خطوات عملية صهيونية حثيثة ومتعددة إلقامة الهيكل  المزعوم، علـى أنقـاض                 

وأكدت أن خطوات عملية جارية في هذا المضمار دون توقف، فيمـا تحـاول المؤسـسات                 .جد األقصى المس
دعم مشاريعها هذه بالمال من جهة، وبرأي عام عالمي من جهة ثانية، في سـبيل تحقيـق هـذه                   ) اإلسرائيلية(

نية التابعة للحركة بتعليم    إن الحاخام عوفاديا يوسيف، أصدر مرسوماً يأمر بمقتضاه المدارس الدي         : وقالت. الغاية
وأشارت مؤسسة األقصى إلى    . األحكام المتعلقة بالهيكل كجزء من التحضيرات التنفيذية لمجيء المسيح المنتظر         

أنه وفي نفس السياق، أعلن معهد المعبد قبل أيام أنه وبعد ألفي عام فقد تم تجهيز مالبس الكاهن الكبير الخاصة                    
 أداة  70 الهيكل الثالث، ويشير المعهد اليهودي إلى أنهم أتموا حتى اآلن تجهيز             بالحبر األعظم الذي سيخدم في    

  . أداة الخاصة بالهيكل المزعوم93من بين الـ 
  18/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   في الضفةقوات االحتالل تواصل تصعيدها الدموي .12

 نوعددا من الممتلكات الزراعية في قريتيدمرت قوات االحتالل امس ثالثة منازل :  احمد رمضان،رام اهللا
واندلعت اثر ذلك مواجهات عنيفة بين .  جنوب نابلس، بزعم البناء من دون ترخيصوشرق بيت لحم 

المواطنين وقوات االحتالل التي اعتدت عليهم بالضرب الوحشي وقنابل الصوت والغاز والرصاص واصابت 
كما شوهد احد جنود االحتالل بعد . لعالج في مستشفى بيت جاالخمسة منهم بينهم امرأة بجراح نقلوا اثرها ل
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وفي سياق حمالت االعتقال اليومية، دهمت قوات االحتالل بلدة عصيرة الشمالية  . اصابته بحجارة المواطنين
وفي  ،شمال نابلس وشنت فيها حملة دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين اعتقلت خاللها ثمانية مواطنين

الخليل، دهمت قوة كبيرة من جيش االحتالل فجر امس مخيم الفوار جنوبا، وفرضت عليه حظر محافظة 
وقامت قوات . التجول وباشرت شن حمالت دهم وتفتيش واسعة طالت العديد من المنازل فيه بحثا عن مطلوبين

ات االحتالل لليوم وفي محافظة قلقيلية شنت قو . االحتالل باعتقال عدد غير محدد من المواطنين في المخيم
الثاني على التوالي حمالت دهم وتفتيش واسعة النطاق في المنازل واالراضي والدفيئات الزراعية، اعتقلت 

  .خاللها اربعة مواطنين
  18/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  ألف مرة 33 وقصف أحياء سكنية  منزال71470ًاالحتالل دمر  .13

 كليا في الضفة الغربية وغـزة، منـذ         7628زال على نحو جزئي، و     من 470 ألفا و  71دمرت سلطات االحتالل    
وقال تقرير إحصائي فلسطيني رسـمي إن عـدد         . 2005 وحتى نهاية    2000 سبتمبر   28اندالع االنتفاضة في    

وجاء في التقرير، أن عدد المدارس والجامعات        . 645المباني العامة والمباني والمنشآت األمنية المتضررة بلغ        
 مدرسة وجامعة، في حين تم تعطيل الدراسة جراء العدوان االسرائيلي في            12قت بأوامر عسكرية كان     التي أغل 

  .  مدرسة ومؤسسة تعليم عال1125
  18/1/2006الشرق األوسط 

  
  تحذير من انسحاب األونروا من قضية الالجئين  .14

قلقها من استمرار تراجع وكالة     أعربت لجنة الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في األردن عن            : عمان
غوث الالجئين عن تقديم خدماتها تحت ذريعة العجز المالي تارة، أو تقـاعس الـدول المانحـة عـن الوفـاء        
بالتزاماتها تارة أخرى، واعتبرت اللجنة أن السبب الرئيسي لهذا التراجع هو انخراط الوكالة منذ سـنوات فـي       

رأت اللجنة في بيان لها أن تحول وظيفة الوكالة تدريجيا من اإلغاثـة             و .مشاريع وبرامج التسوية االستسالمية   
والتشغيل إلى تنمية محلية في إطار إقليمي يوفر شروط ومقدمات انسحابها من مسؤولياتها إلحالتها إلى الـدول                 

  . المضيفة إما مباشرة أو عبر مؤسسات المجتمع الدولي
  18/1/2006الغد األردنية 

  
  الفلسطيني في المخيماتمعرض وندوة الواقع .15

نظم طالب شباب المستقبل في الجامعة اللبنانية، ندوة سياسية بعنوان الواقع الفلسطيني في :  رندى يسير
المخيمات ـ العيش في العراء بانتظار الرحيل، مع المحلل السياسي والخبير في الشؤون الفلسطينية صقر أبو 

وطين ألوف الالجئين جنسوا في عهدي كميل شمعون والياس تحت عنوان خرافة التأنه أوضح الذي  ، فخر
 وأن العدد الفعلي للفلسطينيين 1982 ألف فلسطيني هاجر نهائياً من لبنان منذ العام 50ان نحو : الهراوي وقال

ورأى أن الخطوط العامة لحل مشكلة الالجئين باتت واضحة وموجودة في  . ألفا230ًفي لبنان ال يزيد عن 
فتح باب الهجرة الى كندا واستراليا والدول : وهي تتضمن. تنتظر نتائج التسوية السياسيةاألدراج و

 .االسكندينافية، والعودة غير المقيدة الى أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة
  18/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  ! فلسطيني ال يحق له العالجالسير األ: قاضية إسرائيلية .16
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ية بمنع تلقي األسير التميمي الذي يرقد منذ خمس سنوات في مستشفى السجون العـالج               حكمت قاضية إسرائيل  
ويعـاني   . وقالت هل من جاء ليمس بنا يجب علينا أن نمول له زرع كليـة             . الطبي من مرض الفشل الكلوي    

مـصلحة  األسير من فشل كلوي، وهو بحاجة إلى زرع كلية، حيث استعد ابن أخيه بالتبرع له بكليـة، إال ان                    
  . السجون رفضت الرد حتى الفترة األخيرة

  18/1/2006البيان 
  

  أولمرت يطالب عباس بجدول زمني لنزع سالح حماس   .17
اشترط أولمرت استئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية بتنفيذ : الناصرة

وقال ان  . وفي مقدمها تجريد الفصائل من أسلحتهامحمود عباس االستحقاقات الواردة في خريطة الطريق
سياسة الحكومة تقضي بالتمسك بخريطة الطريق وأرجو أن أتمكن، بعد االنتخابات الفلسطينية واالسرائيلية من 

سيكون من الخطأ اعفاء أي كان من : وزاد. الخوض في مفاوضات مع عباس والتوصل الى تسوية دائمة
 . في اطار خريطة الطريق وعدم مطالبته بمحاربة االرهاب وتفكيك الفصائل المسلحةالمسؤولية التي التزم بها

وتابع ان اسرائيل ال تميز بين جناحي حماس السياسي والعسكري واصفاً الحركة باالرهابية، مضيفاً ان 
 السلطة ودعا االتحاد االوروبي الى ممارسة ضغوط على .اسرائيل لن ترى فيها جزءاً من العملية السياسية
  .لتنزع سالح حماس مهما كانت نتائج االنتخابات

  18/1/2006الحياة 
  

 يامسنتحاور مع حماس في يوم من األ: كتساف .18
 امس انه قد يكون من الممكن في يوم من االيام اجراء حوار مع حمـاس                كتسافقال موشي   :  رويترز ،القدس

.. ئيل اذا اعترفت حماس بحق اسرائيل فـي الوجـود  وقال لراديو اسرا. اذا تخلت عن التزامها بتدمير اسرائيل 
وتوقفت عن ممارسة االرهاب واذا انتخبها الفلسطينيون في برلمانهم فانه في ظل هذه الشروط اعتقـد ان مـن     

وقال مسؤول اسرائيلي بارز انه لم يكن هناك اي تغيير للمواقـف وان              .الممكن اجراء مفاوضات سياسية معهم    
 . كتسافد طويل ان حماس بمقدورها ان تصير شريكا اذا لبت الشروط التي حددها اسرائيل تعتقد منذ ام

  17/1/2006القدس العربي 
  

  نجادطروحات حماس تشابه طروحات : حالوتس .19
ونـسب   .قال حالوتس، إن السياسة الفلسطينية ستتضح أكثر بعد إجراء االنتخابات التـشريعية           : ا.ب. د ،القدس

 تأكيده خالل مؤتمر ُعقد، أمـس، بجامعة حيفا إنه من الواضح أن ما             يهروني إل موقع يديعوت أحرونوت اإللكت   
  . تطرحه حماس في حملتها االنتخابية يشبه إلى حد كبير ما يطرحه الرئيس اإليراني نجاد

  18/1/2006األيام الفلسطينية 
  

   أكبر حملة استيطان 2006االحتالل ينفذ في  .20
 تتضمن  2006رونوت أمس ان خطة عمل الحكومة اإلسرائيلية خالل عام          قالت يديعوت أح   :القدس والوكاالت 

إذا ما تحققت الخطة، فسيصبح هذا العام أكثر األعوام         : وأضافت . آالف وحدة سكنية في الضفة الغربية      5إقامة  
  . استيطاناً في الضفة

  18/1/2006البيان 
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  ز الثاني المركبعد فرز األصوات في انتخابات العمل، هرتسوغ يحصل على  .21
% 50بعد اإلنتهاء من عملية فرز األصوات في اإلنتخابات التمهيدية لحزب العمل، والتي شارك فيها ما يقارب 

من األعضاء، النتخاب قائمة المرشحين للكنيست القادمة، تم اإلعالن عن؛ يتسحاك هرتسوغ، يليه بينيس، 
ه، وياتوم، ويحيموفيتش، وعميت، وأفيطال، على وبروفمان، وتمير، وإيالون، وبن إليعيزر، وفلنائي، وسني

سيحتل رئيس ميماد المكان وحزب إيتان كبل، في المكان السابع ال إدخال سكرتير عام مكما سيت .التوالي
 مقعداً، حيث أنتخبت يولي تمير، يليها شيلي 15 مقاعد للنساء ضمن أول 4وجاء أنه تم تحصين  .العاشر

، وكولت أفيطال في المقعد الثاني عشر، أما المقعد الخامس عشر فتم تحصينه يحيموفيتش في المقعد التاسع
 .وبعد اإلنتهاء من إعداد القائمة طرح من جديد مسألة ترشيح براك في المكان الثاني من القائمة .لناديا حلو

وقت الذي وفي ال. ومن المقرر أن يجري بيرتس مشاورات اليوم مع كبار المسؤولين في الحزب لمناقشة ذلك
يؤيد عدد من المسؤولين، بينهم السكرتير العام للحزب، مسألة تحصين المكان الثاني لبراك، يعتقد بن إليعيزر 

 !أن بيرتس وبراك قد عقدا صفقة من أجل دفعه إلى مواقع متأخرة في القائمة
  18/1/2006 48عرب 

 
  جيش االحتالل يحذر من إقامة دولة إرهاب للمستوطنين في الخليل  .22

حذر مصدر عسكري كبير من تحويل منطقة الخليل إلى دولة ارهاب يهودية، ينطلقون             :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
وقال المـصدر  . منها لتنفيذ أعمال ارهاب خطيرة ضد الفلسطينيين من شأنها أن تجر اسرائيل إلى كارثة قومية             

ولة اسرائيل وقوانينها وال يتـرددون      ان المستوطنين في المنطقة وفي مناطق متعددة من الضفة ال يعترفون بد           
في القيام بأي نشاط عدواني على جيشها وشرطتها ويعلنون صراحة انهم ينوون اقامة دولة خاصة بهم ينطلقون                 

  . منها الى ممارسة االعتداءات الدامية على الفلسطينيين وعلى كل من يعترض طريقهم فيها
  18/1/2006الشرق األوسط 

  
 ون بتوسيع دائرة القصف في شمال القطاع  ضباط اإلحتالل يطالب .23

أفادت مصادر إسرائيلية أن كبار الضباط في الوحدة اإلحتاللية كتيبة عزة قد طالبوا موفاز وحالوتس بتوسيع 
 !صالحيات إطالق النار على غزة، وتوسيع المناطق الفلسطينية المشمولة في حملة سماء زرقاء

. لى مقر قيادة كتيبة عزة برفقة حالوتس، والقائد العسكري لمنطقة الجنوبجاء ذلك بعد أن قام موفاز، بزيارة إ
وأفادت التقارير اإلعالمية أن ضباط الجيش قد امتدحوا التعاون الفلسطيني الذي يتعزز ويؤدي إلى نتائج على 

 وهم األرض، وزعم أحد الضباط أنهم يقومون بإطالع الجانب الفلسطيني على أماكن زرع العبوات الناسفة
 !!يقومون بأنفسهم بإبطال مفعولها

  17/1/2006 48عرب 
  

  يزال قائماً      الحكم العسكري انتهى لكن االحتالل ال:غازيت .24
صرح القائد السابق الستخبارات الجيش اإلسرائيلي شلومو غازيت ان االحتالل لـم ينتـه فـي غـزة                  : القدس

وإقامـة   واعتقال  األخير من القطاع، مع أنباء عن قتل       والضفة الغربية بعد توقيع اتفاق اوسلو وبعد االنسحاب       
 .ووصف المجتمع اإلسرائيلي بالالمباالة واالنغالق على نفسه حول ما يحدث في األراضي الفلسطينية            . حواجز

إضافة إلى ذلك، فقد حولت إسرائيل احتاللها خالل السنوات العشر األخيرة إلى احتالل ديلوكس، مـن ناحيـة                  
  . حة التي تُدير بها هذا االحتاللالطريقة المري

  18/1/2006البيان 
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    إسرائيل تطور سالحاً جديداً لقنص الفلسطينيين .25
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقاب عن أن قسم الوسائل القتالية في قيادة الذراع  :رام اهللا والوكاالت

 اآللية الهجومية تبور والنسخة الجديدة جيش يعمل على تطوير نسخة مصغرة ومتطورة عن البندقيةالالبري في 
 ووفقا لما أشارت .هي من نوع ميكرو تبور بهدف الحصول على دقة أكبر لقنص رجال المقاومة والمطاردين

إليه المصادر فإن النوع الجديد يعد حالياً في مراحل التجريب وفحص مميزاته، حيث من المتوقع أن تنتهي هذه 
 .يالتجارب نهاية العام الجار

  18/1/2006االتحاد االماراتية 
  

   1970عدد يهود الشتات انخفض بنسبة الربع منذ  .26
قال معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي ومقره القدس إن عدد اليهود في إسرائيل سيساوي :  وائل بنات،غزة

 إلى أن تل أبيب في هذه السنة وألول مرة في التاريخ عدد اليهود الذين يعيشون في الواليات المتحدة، مشيراً
 ماليين يهودي يعيشون اليوم خارج 7.75احتلت مكان نيويورك كأكبر مدينة يهودية في العالم وقال التقرير إن 

وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن زيادة ملحوظة على . 1970 ماليين عام 10إسرائيل، مقابل أكثر من 
لفترة نفسها أفضت إلى أن يكون عدد اليهود العام في العالم لم عدد اليهود الذين يعيشون في إسرائيل في أثناء ا

، مستدركة 2005 مليوناً في 13م إلى نحو 1970 مليوناً في عام 12.645ينخفض، بل سجل زيادة ضئيلة من 
وتوقع البروفيسور في  %.0.21إلى % 0.35أن نسبة اليهود انخفضت من جملة بني البشر بنحو الثلث من 

و ديال برغولي أن يستمر الميل إلى الهبوط في السنين المقبلة بسبب التوجهات السكانية في الجامعة سيرجي
 . الجماعات اليهودية، مشيراً إلى أن اليهود يتميزون بنسب خصوبة منخفضة على نحو خاص

  18/1/2006الوطن السعودية 
  

  دقائق في إسرائيل9جريمة كل  .27
، كشفت احصائيات الشرطة عـن      2005جريمة في إسرائيل في عام      رغم االنخفاض العام في نسبة ال     : تل أبيب 

وتبين ان الشرطة تلقت خالل هذه السنة       . تدهور خطير في األخالقيات واألوضاع االجتماعية واالقتصادية فيها       
وانه في كل تسع دقائق، تقع جريمة ما في اسرائيل تتراوح مـا             .  ماليين شكوى حول سرقات أو اعتداءات      10

 جريمة قتل   139ووقعت  %. 51وارتفعت نسبة استخدام السكين في الشجارات بنسبة        . داء والتخريب بين االعت 
  . خالل السنة الماضية وحدها

  18/1/2006الشرق األوسط 
 

 %9.1معدل البطالة في إسرائيل  .28
بدون ذكر مكتب االحصاء المركزي في اسرائيل استنادا الى بيانات أولية ان معدل البطالة استقر  :رويترز

   .2004في تشرين الثاني  %9ر6 ، علما أن معدل البطالة كان%9ر1تغيير في تشرين الثاني الماضي على 
  18/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  االتحاد األوروبي يعلق مساعدات للفلسطينيين  .29

دات قيمتهـا   قالت مفوضة االتحاد األوروبي للعالقات الخارجية فالدنر أمس إن االتحاد علق مـساع      :  رويترز
 70وقالت ان نصف منحـة بقيمـة        .  مليون يورو الى الفلسطينيين متذرعة بافتقادهم الى االنضباط المالي         35

وقالت ان أكبر مانح هو      .  وأن المسألة تخضع للنقاش    ،مليون يورو مقدمة عبر البنك الدولي لم يفرج عنها بعد         
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يجب أن يكون هناك وزير مالية موثوقاً بـه         : وأضافت. المفوضية األوروبية، ولم ندفع الن المعايير لم تتحقق       
  .لكن يجب أيضا أن تكون هناك ميزانية ويجب أن تظل الميزانية أيضاً داخل الحدود التي توقعتها

  18/1/2006البيان  
  

 فلسطين ستطلب االنضمام الى منظمة التجارة العالمية  .30
 السلطة الوطنية تقديم طلب لالنضمام الى منظمة  اعلن مازن سنقرط عن نية:ابراهيم ابو كامش، رام اهللا

بصفة مراقب خالل االسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة كل من الواليات المتحدة  wto التجارة العالمية
 .واسرائيل على انضمام فلسطين للمنظمة العالمية

  17/1/2006الحياة الجديدة 
  

  لذهبيةافيلم الجنّة اآلن الفلسطيني يحصل على  .31
للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، جائزة الكرة الذهبية ألفضل فـيلم أجنبـي، التـي               ) الجنة اآلن (حصد فيلم   

ويتحدث الفيلم عن   . ة قبل ذلك على جوائز عديد      الفيلم حصلوقد  . تمنحها رابطة الصحافة األجنبية في هوليوود     
  . في تل أبيبشابين فلسطينيين وهما يستعدان لتنفيذ عملية استشهادية

  18/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 موسكو تريد حماس منظمة سياسية .32
وزير الخارجية الروسي الفروف اعلن امس ان موسكو تؤيد تحويل   أن   18/1/2006 المستقبل اللبنانية    ذكرت

رب عن املـه    وأع. وذكر ان القيادة الفلسطينية مهتمة في هذا التحول أيضا         .حركة حماس الى منظمة سياسية    
واكد على أن موسكو تدعو إلى مشاركة جميع األحزاب السياسية الفلسطينية في االنتخابات              .بتحقيق هذا التطلع  

  .ودعا اسرائيل الى تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في خطة خريطة الطريق. البرلمانية
،  على لسان وزير خارجيتها    أعلنت تحاديةروسيا اال أن   18/1/2006 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     وأضافت

وزير على أنه من الـضروري مـن أجـل     الوشدد  . أنها سترسل مراقبين لإلشراف على االنتخابات التشريعية      
مواجهة العنف في األراضي الفلسطينية، أن تكون لدى الفلسطينيين قوات أمن وطنية جيدة، مؤكداً أن روسـيا                 

   .نية في هذه القضيةستقدم المساعدة للسلطة الوط
  

 المخيمات يضر بالقضية السالح الفلسطيني خارج: مكاوي .33
استمرت المواقف امس حول مسألة السالح الفلسطيني خارج المخيمات، واعتبر رئيس الجانب اللبناني في ملف               

ن اكثر منـه    الحوار مع الفلسطينيين السفير مكاوي، ان ملف السالح المنتشر خارج المخيمات يضر بالفلسطينيي            
باللبنانيين، داعيا الفصائل الفلسطينية الى رفع الصوت ضد هذا السالح الذي ال يمتلكه سوى فصيلين ألنه ُيلحق                 

واشار الى ان الدولة اللبنانية لم تنتظر تشكيل الوفد الموحـد لبـدء تنفيـذ                . ضررا كبيرا بالقضية الفلسطينية   
 للفلسطينيين وفي المقابل فإن بعض الفصائل التي تحمـل الـسالح            المطالب الفلسطينية الملحة وهي تقدم الكثير     

من جهته، بحـث عـضو كتلـة         .خارج المخيمات تثير المشكالت وتعرض الوضع االمني لالهتزاز كل فترة         
المستقبل النيابية النائب دندشي، مع وفد فلسطيني من مخيمي البداوي ونهر البارد، في االوضاع القائمـة فـي                  

فلسطينية على الصعيد االجتماعي، واالحتجاجات على تقليص خدمات وكالـة االونـروا الـصحية              المخيمات ال 
قرار الـذي  الاعضاء مجلس بلدية وحارة الناعمة مجلس الوزراء بتنفيذ    طالب  ،   من ناحية أخرى   . واالستشفائية

  .  للقيادة العامةموقع المسلحاليقضي بالغاء 
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  18/1/2006السفير 
  

  تأكيد على متانة العالقة السنية الشيعية : يادة الجماعة اإلسالميةقاسم يزور قنعيم  .34
زار نائب االمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم مقر الجماعة االسالمية في عائشة بكار أمس، حيث اجتمـع                   

ـ       : بعد اللقاء قال قاسم   .  ابراهيم المصري  هالى الشيخ فيصل مولوي بحضور نائب      و قررنا هذه الزيـارة لمـا ه
موجود بين حزب اهللا والجماعة االسالمية من عالقة متينة على المستويين الخاص والعـام، ولتأكيـد المـسار             
الواحد في مختلف القضايا التي تحيط بساحتنا، ومن الطبيعي ان يشمل اللقاء طرح جميع المواضيع الموجـودة                 

لداخلي ومعالجة القضايا التي تعيق التفاهم،      على الساحة سواء رفض الوصاية االميركية او التأكيد على الوفاق ا          
   .وكذلك حماية الساحة من كل انواع الفتن، وخصوصا الفتنة السنية الشيعية

اليد االسرائيلية واالستكبارية التي ستمتد الى سالح المقاومة ستقطع، اما اخواننـا والقـوى الـسياسية              : اجابو
لحوار، ولن نقف عند الزالت المختلفة لنتخذ موقفا متـشنجا،          المختلفة الموجودة في الداخل فاالصل معهم هو ا       

نقول بكل وضوح ال محل لسالح حزب اهللا اال في اتجاه العدو االسرائيلي فقط، ومهما اختلفنـا فـي الـداخل                     
  . فسيبقى االختالف اختالفا سياسيا فقط

وضحا انه دعا االخـوة فـي      واعتبر المصري من جهته ان موقف الجماعة بدعم سالح المقاومة ليس جديدا، م            
حزب اهللا للمسارعة الى انهاء االشكاالت السياسية القائمة ال سيما على مستوى عودتهم الـى المـشاركة فـي                   

ورأى ان الخروج من الحكومـة      . الحكومة، وأكد االتفاق بين الحزب والجماعة على الخطوط والمبادىء العامة         
عطوا هذه الجائزة، وان يعود وزراء حزب اهللا الى مـواقعهم فـي             قد يكون جائزة لالميركيين، داعيا الى اال ي       

  . الوزارة ليتابعوا عملهم فيها
  18/1/2006السفير 

  
  الفلسطيني-سرائيلي الوضع اإل حول جلسة ساخنة بين مبارك وتشيني .35

ة ديك تشيني بانها كانت مثمرووصفت مصادر مطلعة اللقاء بين حسني مبارك  : أسامة الغزولي-القاهرة 
 المصدروافاد  .بانه كان جلسة مباحثات ساخنة، علما بان المباحثات اقتصرت على مبارك وتشيني ووايجابية

 الفلسطيني، فيما اوضحت المصادر ان مصر تتخوف من -ان مبارك وتشيني ناقشا الوضع االسرائيلي 
االجواء االنتخابية  األول .ملينتصاعد التطرف على الجانبين في المرحلة المقبلة، وانها بنت تخوفاتها على عا
حزب كاديما، خاصة  والثاني على جانبي الخط االخضر وما يرتبط باالنتخابات من مزايدات وتسخين مقصود

 .ان خليفة شارون في الحزب ايهود اولمرت هو رجل بال تاريخ
  18/1/2006القبس الكويتية 

  
 مذكرات توقيف في قضية ضبط أسلحة بشمال لبنان .36

ثل امس خمسة اشخاص ينتمون الى جماعة عصبة االنصار االصولية امام قاضي التحقيق العسكري              م: بيروت
وكان الجيش اللبناني قد اوقف الخمـسة المـذكورين،         . الذي استجوبهم واصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم      

الجئـين  وهم ثالثة فلسطينيين ولبناني وسوري، لدى ابحارهم في زورق من شـاطئ مخـيم نهـر البـارد ل                  
وتبين ان الزورق كان محمالً باالسلحة الرشاشة       . الفلسطينيين في شمال لبنان، حيث جرت مطاردتهم واعتقالهم       

واثناء التحقيق مع الموقوفين ادعوا انهم كـانوا بـصدد نقـل هـذه              . الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية   
  .ية ضد االحتالل االسرائيلياالسلحة الى شاطئ قطاع غزة الفلسطيني لتنفيذ عمليات عسكر

  18/1/2006الشرق األوسط 
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  توحد حماس وفتح واجب شرعاً: األزهر .37
دعا علماء باألزهر الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي حماس وفتح، لتوحيد   :عادل عبد الحلي، القاهرة

قال الدفتار عضو و .صفوفها كواجب شرعي يفرضه عليهم موقعهم في طليعة المتصدين لالحتالل اإلسرائيلي
خاصة -إن توحد الفصائل الفلسطينية : وقال إن توحد المسلمين من أهم الفرائض الشرعية،: مجمع البحوث

 من شأنه أن يمثل سالحا قويا بيد المقاومة، ويسد الثغرات والتبريرات أمام العدو -حركتي حماس وفتح
 .والمتربصين بالفلسطينيين

  17/1/2006اسالم أون الين 
  

  انها المسيحيين القدس من سك   تفريغ   يحذر من   ل األردنعاه .38
  مؤكـدا ان االردن    . القدس من سكانها المسيحيين العرب بسبب الهجرة المتزايدة     تفريغ   من    حذر عبد اهللا الثاني    
 تـشجيع    الغربيـة الـى    و دعا الكنائس      . لكل اتباع الديانات السماوية الثالث       االمل والسالم    يعتبر القدس مدينة   

  . المدينة المقدسة حفاظا على اصالتها وهويتها   فيالسكان من العرب المسيحيين ودعمهم للبقاء 
  18/1/2006األيام البحرينية 

  
  سنة وتجاوزناه 53موقف حماس يشبه موقف فتح قبل : شعث .39

 واقامـة الدولـة     1967حتلة عام   كان مشروع فتح وال يزال انهاء االحتالل االسرائيلي من كافة االراضي الم            
 194المستقلة عليها وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئين على اساس حق العودة والتعويض وفـق القـرار                 

 والحقيقة ان فتح تبنـت هـذا        .وانهاء مظاهر االحتالل كافة من جدران واستيطان وتحرير االسرى والمعتقلين         
لسابق القائم على استعادة كامل التراب الفلسطيني، والدولـة          بعد نقاش واسع لمشروعها ا     1970المشروع عام   

 .المنشودة هي دولة كاملة االستقالل والسيادة وليست تابعة
 وقد  .وقد خاضت الحركة معارك مريرة دفاعا عن استقاللية القرار الوطني اليمانها بانه سيقود الى دولة مستقلة               

 من مشروع عربي اكبر فكانت مسألة االنتماء العربي غايـة  آمنت فتح منذ االنطالقة ان مشرعها الوطني جزء      
وآمن معظم قادة فتح االوائل ان الدولة المستقلة في طريقها الى االستقالل ال بـد ان تركـز                  . في األهمية لديها  

ومن جانب آخر ارتكز مشروع فتح على ركيـزة          .على عمقها العربي وظهر ذلك في تنظيرات فتح وشعاراتها        
دولية واشراك اكبر عدد من دول العالم في المعركة بخالف مساعي اسرائيل لجعل قضية فلـسطين                الشرعية ال 

مسألة داخلية لديها، وعملت وال تزال على منع وعرقلة اي دور لألمم المتحدة واالسرة الدولية وعارضـت اي                 
 الفلـسطيني اذا مـا      بقصد الهيمنة علـى القـرار     . دور على االرض ألية جهة دولية وحتى للواليات المتحدة        

استطاعت وهو ما وعته فتح في البداية وعملت على كسره عبر العمق العربي واالمتداد العـالمي والحـصول                  
 .على الشرعية الدولية من األمم المتحدة

في المقابل اتهمت فتح بانعدام االيديولوجية في مشروعها الوطني وما قصد بـه هنـا التعريـف الماركـسي                   
 االنتماء االقتصادي والطبقي والرؤيا االقتصادية لمجموعة المصالح المفـروض ان ترعاهـا             لاليديولوجية اي 

فتح رأت انه طالما مشروعها الوطني هو انهاء االحتالل واقامة الدولة فهذا يحـتم عليهـا ان                 .. الدولة العتيدة 
ذين وقفوا معها وهذا واضـح      تنتمي لكل الطبقات وكل الفئات والقوى وان كانت انحازت للناس األكثر معاناة ال            

 .في عمقها القروي في الوطن وفي مخيمات الشتات وفي الشريحة االوسع واالكثر استعدادا للعطاء
وفتح في تحولها التدريجي من الثورة الى السلطة باتجاه الدولة بدأت باألمر الواقع تقتـرب مـن االشـتراكية                   

 اساس التحرر الوطني ومن هذا المنطلق اشـتركت فـي           الديمقراطية الدولية بشكل عام ولكن في اطار وعلى       
ووقفت الى جانب كل ثورات التحرير في العالم وتحملت مـصاعب           .. مؤتمرات االشتراكية الدولية دون سواها    
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واتسم موقفها بالحذر في قضايا شائكة انطالقا من خشية على المشروع الـوطني         . واغضبت االميركان بموقفها  
وقـد  . 1965الحقيقة ان فتح بدأت كحركة سياسية في اواخر الخمسينيات وحتى عام            . موعودة الى جدلية السال   

تأثرت في مسيرتها بالثورة الجزائرية وجبهة التحرير الوطني الجزائرية وتجربة خليل الوزير ابو جهاد معهـا                
حرب الـشعب   وتجربة الرئيس ياسر عرفات في مصر واقترابهما من التجربة الصينية في حرب الكوماندوز و             

وكان لذلك األثر في انطالق الكفاح المسلح وهي نتيجة لتجربة الفلسطينيين مع عجز االنظمة العربية وترددهـا               
في االقدام على تغيير االوضاع بالطرق السلمية وعدم استعدادها الحقيقـي السـتخدام ادواتهـا ضـد العـدو                   

فكانـت  . نه لم يكن معزوال قط عن النضال الـسياسي        االسرائيلي لقد شكل الكفاح المسلح انطالقة مهمة لفتح لك        
 .على الدوام جدلية الكفاح المسلح والنضال السياسي

ما اود قوله ان كل ما تقدم واختيار االدوات بشكل صحيح وبتفكير صحيح يناسب المكان والزمان والتطورات                 
خالصة القول ان مشروع حمـاس       و .الدولية وقدرات شعبنا على االستمرار وطبيعة العدو هو من يحقق الهدف          

وان كان لدى حماس مشروع آخـر       ..  عاما وتجاوزته بعد نقاش طويل     53الحالي هو الذي كان لدى فتح قبل        
وعليه اؤكد ان ما تطرحه     . فهو قيد التغيير المستمر لدرجة يصعب معها ان يشرحوه هم النفسهم فما بالك للغير             

لممارسة فتح وليس لمشروعها السياسي وما يطرح امـر ضـبابي   حماس اليوم ليس مشروعا سياسيا وانما نقد        
الجزء الواضح منه هو نقد الحزب الحاكم واي حزب تطول فترة حكمه ينجز ويخطىء ويجد نفسه امـام نقـد                    

 .داخلي يستخدمه اآلخرون في المعركة االنتخابية
..  والعالقة مـع اسـرائيل     واجزم بناء على تصريحات مسؤولين في حماس ان ليس لديهم موقف من التفاوض            

 ستجدنا مرنين فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا؟: ترى ماذا تفهم من تصريح لحماس يقول
وما أراه ان حماس ستجد نفسها مضطرة الن تقترب تدريجيا من مشروع فتح فيما يتعلق بالشق الـسياسي او                   

امـا االجـزاء االخـرى      .  الشارع الـدولي   تجد نفسها تذوي وتنتهي في الشارع الفلسطيني قبل ان تذوي في          
هذه رؤيا بتقديري قد تقود الى مهالك مثل        .. االيديولوجية المتعلقة بالمشروع االسالمي والرؤيا للعالقات الدولية      

هذه امور وقعنا فيها ابـان      .. التهديد بأن حماس لن تسكت وسترد على ضرب اسرائيل في حالة ضرب ايران            
السوفييت هذا يقودك الى صداقة او معاداة دول تعادي حليفك وال عالقـة لهـا مـع                 التحالف االستراتيجي مع    

قضيتنا الوطنية انا قلت وما ازال ان حليفنا االستراتيجي هو شعبنا والشعوب العربية التي ترى فـي فلـسطين                   
 .اولوية لها

عرف حتـى اآلن عـن   ومن جانب آخر هناك ضبابية بشأن مشروع حماس الداخلي وتشكيلها الداخلي نحن ال ن        
الدور الذي تلعبه الديمقراطية في تكوين حماس الداخلي وبالتالي نوع الديمقراطية التي ستمارسها مـع شـعبنا                 

. ومع الفصائل االخرى خاصة وانها تمنع حركة الجهاد بالقوة من وضع صور في مساجد تسيطر عليها حماس                
ة للمسلمين هناك اجزاء من مشروعها نخشى ان تقـسم          وماذا بشأن مشروعها االقتصادي وبشأن المرأة وبالنسب      

 .وهناك شواهد على ذلك. الشعب وحرفه الى ما ال يجوز في مرحلة التحرر الوطني
فالطريق الى جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة واالمور تقاس بنتائجها وسواء قصدت او لم تقـصد فقـد الحقـت                   

 وانا اتهمها صراحة بانها خلقت ظاهرة الفلتان األمنـي وان           ممارسات لحماس اضرارا بالمصالح الوطنية العليا     
لم تكن تقصد فعندما تخلق اكثر من سلطة على االرض واكثر من قرار حول السالح فانك تفقد األمن ولن يعود                    
هناك سلطة تستند الى قانون وتستخدم سالح الشرطة في تنفيذه وعندما تستأثر سلطة لوجودها باالسئلة الرئيسية                

 كيف ومتى وماذا وأين فانك تنفي وجود السلطة وحماس هنا قررت وحدها ان تضرب اسرائيل في توقيت                  مثل
وزمان ومكان والهداف تحددها هي وفي مواقع استراتيجية قد ترفضها السباب ليست انسانية واعالمية رغـم                

 دوافع وتبعدك عن مشروعك الوطني فانت تود ان تقول لالسرائيليين ابقـوا             ضررها بل والنها تعطي اسرائيل    
داخل اسرائيل وال تدخلوا ارض دولتنا لتنعموا باألمان ثم تعطي رسائل مغايرة ثم تأتي وتصعد في وقت تعمل                  

جانب فيه من اجل التهدئة وتستخدم مناطق آهلة هذا من شأنه االضرار بالمصلحة الوطنية هذا من جانب ومن                  
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آخر عندما تعترف انك زودت بالسالح عناصر خارج امرتك بقصد مقاومة االحتالل كيـف تـضمن حـسن                  
استخدامه وكيف تستطيع القول اليوم ان سالح حماس خارج الفلتان األمني اذن بـأي سـالح اغتيـل موسـى        

 .ق الفلتانعرفات ومن زود المجموعات به اليس هذا من فتح الباب امام توريط السلطة والشعب وخل
  

 قائمة منظمة التحرير
فتح حاولت جديا وهنا ال بد من العودة الى المشروعات االخرى حيث يوجد حقيقة مشروعان احدهما ليبرالي                  

عصري ذو طابع اميركي اوروبي يقول انه يلتزم بالثوابت ولكنه يركز على ادارة عصرية اكبر وعلـى قـدر            
 .يثة من خالل اطار رأسمالي ليبرالي فيه قدر من الرعايةاكبر من استخدام االدوات العلمية الحد

اما المشروع اآلخر فهو فصائل منظمة التحرير االكثر يسارية اصال التي شكلت ثالث قوائم هـذه الفـصائل                  
مشروعها يقترب كثيرا من مشروع فتح وان كانوا يعطون تأكيدا اكثر على الجوانب ذات التراث الماركـسي،                 

وجيه اي نقد لهم ولم تهاجمهم فلديهم الثوابت نفسها، بعضهم قبل باتفاق اوسلو وبعضهم رفضه               وفتح لم تحاول ت   
  .وهم يتشددون معنا عندما يلزمنا التشدد واآلن عادوا بعد عشر سنوات وآمنوا بمشروع السلطة الوطنية

ى فرص نجاح تشكيل هذه   هذه االشكاالت اثرت فقط على تشكيل قائمة فتح وعلى حملتها االنتخابية ولم تؤثر عل             
واجزم ان المشكلة تجسدت في االطراف االخرى التي رأى بعضها في خالفات فـتح              . القائمة التي تطلعنا اليها   

والدليل ان هذه القوى اخفقت في تشكيل قائمة واحدة تجمعها وترى اليوم ثـالث              .. الداخلية نافذة لتعزيز فرصه   
  .قوائم لها

عات مختلفة االفكار واالراء يجمعها مشروع وطني تحرري تلتف حوله علـى            فتح اطار واسع وائتالف مجمو     
فـي  . غرار التجربة الجزائرية وقد اشتهرت فتح على الدوام بالقدرة على لملمة الصفوف في اللحظة األخيـرة               

بـة  مواجهة العدو االسرائيلي او الخصم العربي او المنافس الفلسطيني ففي لحظة الشدة ينطلق نداء فـتح الغال                
واذكر ان كل المجالس الوطنية التي عقدت في اوقات الشدة بدمشق انتهت بهذا الـشعار فـي                 .. وغالبة يا فتح  

 .وجه الضغوط العربية علينا
وخالصة القول انا ال اخشى االنقسام اليماني العميق بقدرة فتح على اعادة تجميع صفوفها في مواجهة التحدي                 

وما اخشاه ان يقود هذا الترهل الـى        . متحدة دفاعا عن مشروعها الوطني    وستذهب فتح الى صناديق االقتراع      
 .العزوف عن الذهاب للصناديق ولكني ال اصدق ان فتحاويا واحدا يصل الى الصندوق ويقترع لغيرها

والحقيقة ان جوهر الخالف االخير والتشرذم ناجم عن مصالح ذاتية ما اثار مرارة لدى البعض قد تدفعه الـى                   
حماقة عدم الذهاب للصناديق واستطالعات الرأي تعزز هذه المخاوف حيث انها ال تمنح حماس تقـدما         ارتكاب  

 .بل تشير الى تراجع لدى فتح بسب العزوف عن التصويت والتردد
اجزم ان فتح ستحصد االغلبية ومقدار هذه االغلبية تحدده قدرتها على االمساك بيـد الجمـاهير وانـصارها                  و

 . ورفع نسبة المشاركةلالدالء باصواتهم
  فتح حاكمة ومعارضة

اعتقد ان الوضع سيتغير تماما، فتح في التشريعي الحالي تحولت الى احزاب صـغيرة بـسبب ربمـا غيـاب                    
المعارضة الحقيقية، ولم يكن هناك انضباط حزبي اما بوجود معارضة وبوجود نواب فازوا لكونهم مرشـحين                

 .هذا امر يغير قواعد اللعبةعلى قائمة فتح ولم ينجحوا باسمائهم 
فتح كان لديها دائما اغراء الوحدة الوطنية ولم يغادر هذا االغراء مزاجها قط وتاريخها في منظمـة التحريـر                   
يشهد بذلك لم تكن تسعى للتفرد وحكمت بوزنها وثقلها وليس بما لها من مقاعد وسعت دائما لالئتالف وذهبـت                   

  .اليه
 القاعدة هي حماس، فتح اشركت كل من كان مستعدا لالشتراك في الحكومـة              بعد العودة للوطن من كسر هذه     

 .مثل حزب الشعب، فدا، النضال الشعبي، واشركت مستقلين وستظل دائما مستعدة لذلك
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 مشاركة حماس
هذه هي الديمقراطية التـي  . فتح مستعدة لتكون في المعارضة وعبر عن ذلك الرئيس محمود عباس عدة مرات           

 هذا االحتمال يفرض بقوة على حماس ان تطرح برنامجها ومـشروعها للتكامـل              .ذا امر منطقي  نؤمن بها وه  
وامام حمـاس فـي    .فليس مطلوبا مني ان اشكل ساترا ألحد وخاصة عندما يكون مشروعه ضبابيا. على المأل

 وعندها يتحـول    حال شكلت الحكومة سيناريوهات محددة فاما ان تغادر مقوالتها باسم المصلحة الوطنية العليا            
مشروعها جذريا وال يبقى منه غير النقاب والحجاب وبعض االفكار االسالمية العامة التي ال نختلـف عليهـا                  

للتفاوض والطار العالقات مع اسرائيل وال لعملية الـسالم واوسـلو           .. والسيناريو اآلخر ان ترفض وتقول ال     
 . أمر قد يكلف شعبنا غالياوخارطة الطريق وعندها عليها وحدها ان تدبر امورها في

السؤال الملح اآلن هو قدرة حماس في ظل السؤال المطروح واالحتمال القائم على تجنيد الدعم الدولي والعربي                 
 .وحتى االسالمي في ظل حقيقة ان العالم ال يقبل اآلن غير طرح عملية السالح التي قد تعارضها حماس

سبقة لتهدئة هذه المخاوف كشف عن اتـصاالت عديـدة مـع            حماس وعلى لسان مسؤول رفيع وفي محاولة م       
االميركان والسي آي إيه ومع البريطانيين جرت في لبنان وفي دولة عربية وقال سعيد صيام انها جـرت فـي                    
بيت مستشار السفارة المصرية وقال ان مفاوضيه اكدوا له ان جزءا من المساعدات هو للـشعب الفلـسطيني                  

وهذا التصريح يشير الى وجود فريقين داخـل حمـاس واحـد يقـول              . ليه سيستمر وليس للسلطة الوطنية وع   
والهـدف منـه القـول ال تقلقـوا         . سنتصدى للضغوط الخارجية وآخر يقول اطمئنوا نحن على اتصال بهـم          

فالمساعدات ستتواصل في حال فازت حماس والخالصة التي اراها انه من الصعب على حمـاس ان تـستطيع                
ول من الدعم الدولي المادي والدبلوماسي والسياسي والمعنوي ما لم تتبن مـشروعا مغـايرا              تحقيق مستوى مقب  

 .يعلن جزء من قادتها اآلن انهم لن يقبلوا به
ما اود قوله ان جزءا من اخطاء فتح في السنوات الماضية نجم من حقيقة ان فتح اتت بقادة وموظفي منظمـة                     

 سنة من وجودهم في دول الشتات دون اي ممارسة مع الجمـاهير             21التحرير وجيش التحرير الفلسطيني بعد      
. بعكس ما كان عليه الحال في لبنان واالردن من التماس اليومي والمؤسسات والتصاق وثيق باالرض المحتلة               

اما الجزء الثاني من الموظفين من الداخل فهم في اغلبهم مطاردون او اسرى محررون وليس منهم من مارس                  
يا وبالتالي لم تكن ثمة كفاءات الدارة دولة ولزم وقت لتدبير االمر خاصة في ظل اننا بـدأنا مـن        عمال اقتصاد 

الصفر دون وجود مؤسسة قانونية وتشريعية ما قاد الى اخطاء ساهم فيها التغيرات الهيكلية الكبيرة الناجمة عن                 
 على هذه المـشاكل الـصعبة،        مواطنا مع كل ما لديهم من مشاكل وقضية االرض مثال واحد           350عودة نحو   

 .الشوارع، المدارس، المشافي ألن االحتالل لم يقم شيئا على مدى ثالثة عقود
اما الفساد المالي فلم يكن في الموازنة العامة المحدودة اصال، الفساد وقع في استغالل النفوذ في مسائل تتعلـق                   

ليين كمصدر للهيمنـة واالحتكـار حتـى وزارة    باالحتكارات واالرض والتعديالت عليها والمعابر مع االسرائي 
 .المالية كانت مصدرا لهذا الفساد في حينه وفي النظام

الفساد كله بدعم ومساعدة اسرائيلية وهذا الجانب هو الذي لم نستطع ضبطه في وقت مبكر السباب خارجة عن                  
تدبر امور السلطة مع المـانحين      فالرئيس الشهيد ياسر عرفات عانى مع بداية السلطة بشكل كبير في            .. االرادة

حيث رفضوا دفع رواتب العسكريين اال بمغلف يسلم باليد لمنع السلطة من الصرف على القدس وعلى جـيش                  
التحرير وعلى السفارات وعلى منظمة التحرير والفصائل ما دفع للبحث عن موارد من خارج اطار الخزينـة                 

.. ا امر استغله ضعاف النفوس الفاسدون للكسب غير المشروع        لبناء شكل اكثر استقالال في قضايا جوهرية وهذ       
سالم فياض من البنـك     . والرئيس بدأ الرقابة قبل سنتين من استشهاده وكنت انا رئيسا للجنة االصالح وجاء د             

 .الدولي للرقابة علينا وقبلنا كل مراجعة مالية وادارية
ما اود قولـه ان     .. لسبب اسرده ليس من باب التبرير     وبدأ تحويل االستثمارات الى صندوق االستثمار هذا هو ا        

هذه المرحلة انتهت لصالح الشفافية والرقابة ولعبت كتلة فتح دورا مهما في الرقابة واسقطت حكومات من اجل                 
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الشفافية التي ستعزز في البرلمان الجديد ما يحول دون تكرار االخطاء واالزمـة االقتـصادية لعبـت دورا ال                   
 وتخلصنا من العجز في الموازنة وبدأت حركة ونـشاط          89سلطة حققت تقدما اقتصاديا منذ عام       يستهان به فال  

سياحي وعمراني وصناعي وقبل كامب ديفيد باسابيع كانت هناك شركات اميركية تقدم مشاريع صناعية رائدة               
عظم الجـل طويـل     بالدوالر والقسم اال  % 90وحتى ودائع البنوك قبل االنتفاضة بلغت اربعة مليارات دوالر          

وخالل االنتفاضة وقع التدهور بدرجة كبيرة وصل حد انهيار وادى الى تفشي البطالة وبذلت اسرائيل كل جهد                 
ممكن لخنق السلطة واالقتصاد بواسطة الحواجز والحصار ومنع العمال وتدمير الصناعات ومنـع التـصدير               

 . الف موظف اضافيين30فت نحو وخنق السياحة والسلطة تحملت اعباء نفقات بطالة هائلة ووظ
وهناك اسباب موضوعية وذاتية، الموضوعية اننا دخلنا على حملة في ظل خالف لم ينته، صحيح ان انقـسام                  

 مرشحا لفتح كمستقلين على الدوائر وانا اطالب كافة هؤالء باالنـسحاب فـورا         150الالئحة انتهى ولكن هناك     
يقومون بذلك من اجل مصلحة فتح ال سيما انه ال توجد اية فرصة             والعودة الى صفوف الحركة واالعالن انهم       

للفوز الي مرشح فتحاوي مستقل وانا اقول علنا ان كل من استقال فالعودة اآلن تنهي الخطيئة وتفتح االبـواب                   
 والسبب اآلخر يكمن في المرارة التي رافقت البرايمرز وكانت محاولـة لتعزيـز الديمقراطيـة                .امامهم للعودة 

 .حقيقية وهي اول تجربة من نوعها في التنظيمات الفلسطينيةال
السبب اآلخر في التأخر نجم عن رغبة الـبعض فـي ارجـاء             . واآلن الحمية الفتحاوية بدأت في معالجة األمر      

موعد االنتخابات الى ان حسمها الرئيس ابو مازن وحسمها التدخل االميركي بالضغط على اسـرائيل للـسماح                
بالمشاركة بطلب من الرئيس ابو مازن والحاحه واصرار فتح على عـدم اجـراء انتخابـات ال                 البناء القدس   

 وهذا موقف اوجه فيه لوما شديدا لحماس التي لعبت لعبة غير اخالقية في هذه المسألة بدال                 .تشارك فيها القدس  
 .االنتخابات اوالمن ان تدعم موقفنا من مشاركة ابناء القدس كشرط الجراء االنتخابات وجدناها تريد 

 18/1/2006الحياة الجديدة 
  

  ما الفارق بين اللبناني وليد جنبالط والفلسطيني محمد دحالن؟ .40
  أحمد عمرابي

وربما ال يوجد تنسيق مباشر بينهما لكنهما يقومان من وجهة نظر المقاول األكبر بتنفيذ مهمة واحـدة، إذ مـا                    
 اللبناني أو حماس الفلـسطينية فكالهمـا يـشكل خطـرا            الفارق من المنظور اإلسرائيلي أن تهاجم حزب اهللا       

  استراتيجيا على أمن الدولة اليهودية،
مع تصاعد األزمة اللبنانية من ناحية واقتراب موعد االنتخابات الفلسطينية البرلمانية من ناحية أخرى يتضاعف               

لوطنية المسلحة بهدف خلـق     نشاط كل من جنبالط ودحالن لالساءة إلى حزب اهللا وحماس كرمزين للمقاومة ا            
في حملته ضـد حـزب اهللا        مناخ موات للدعوة اإلسرائيلية المدعومة أميركيا إلى نزع سالح هذين التنظيمي،          

خرج جنبالط اآلن من دائرة التلميح إلى دائرة التصريح الشرس وكأنـه تلقـى دعمـا جديـدا مـن الثنـائي                      
افر لديها جرأة االندفاع الذاتي فهي تعتمد علـى شـجاعة            األميركي،، فمثل هذه الشخصيات ال تتو      -اإلسرائيلي
لقد وصف جنبالط سالح حزب اهللا بأنه سالح الغدر، ومثل هذا النعت ال يأتي حتـى علـى لـسان                     مستوردة،
رجـل   إسرائيلي، ان ما ينبغي ان يستشعره المواطن اللبناني السوي هو التباهي والتفاخر بحـزب اهللا،              مسؤول

 محمد دحالن يعيب، على تنظيم حماس قراره دخول المنافسة فـي االنتخابـات التـشريعية                السلطة الفلسطينية 
يقول دحالن ان حماس رفضت االنتخابات السابقة التي جرت قبل نحو عشر سنوات بحجـة أنهـا                  الفلسطينية،

  سلو،أجريت تحت سقف أوسلو لكنها تشارك في انتخابات اليوم تحت ظل خريطة الطريق التي هي أقل من أو
أوال مسألة الفرق بين التكتيك واالستراتيجية،، وثانيا موقف رجال السلطة أمثال دحالن            : هذا القول يثير نقطتين   

استخدام أساليب تكتيكية متنوعة ممارسة مشروعة لحركـات التحـرر           تجاه كل من اوسلو وخريطة الطريق،     
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يستطيع دحالن ان يدعي ان حماس تخلـت عـن          الوطني ما دامت ثوابتها االستراتيجية باقية دون تغيير، فهل          
  المقاومة ضد االحتالل؟

أما مشروع خريطة الطريق فان حماس قررت اصال دخول االنتخابات المقبلة من اجل نسف هذا المشروع من                 
لقد كان دحـالن     ماذا حققت قيادة السلطة الفلسطينية من اوسلو أو خريطة الطريق،         : داخل البرلمان، ولنتساءل  

ي تجمع جماهيري انتخابي، وبينما كرس خطابه لمدح فتح والقدح في حماس فانه لم يقل شـيئا عـن                   يخطب ف 
برنامجه االنتخابي وكيف تعتزم السلطة تحرير األرض من االحتالل وما اذا كان لديها أصال برنامج انتخـابي                 

 أجل هذا الهدف جنـدت      إسرائيل تريد تجريد كل من حزب اهللا وحماس من السالح، ومن           من اجل هذه الغاية،   
  مقاولين من الباطن، هذه هي القصة ببساطة وايجاز غير مخل،

 18/1/2006الوطن القطرية 
 

  فتح رابحة ولو فازت حماس .41
  عوني صادق

قبـل أسـبوعين مـن موعـد االنتخابـات          (آخر استطالعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني لإلحصاء         
 حركتي فتح وحماس تضيق أكثر وأكثر، وأن الفارق بينهما أصبح اآلن ال             ، أظهرت أن المسافة بين    )الفلسطينية

، فيما وصـلت    %31من األصوات وحصلت الثانية على      % 35، إذ حصلت األولى على      %4يتجاوز ما نسبته    
من مجموع األصوات، وهذه ستقرر النتيجة في نهايـة         % 22نسبة األصوات المترددة أو غير المحسومة إلى        

  .السباق
جعلت اإلدارة األمريكية من االنتخابات السبيل الوحيد إلى الديمقراطية، لكنها تجاهلت دائماً العالقة الحقيقية              لقد  

بين الحرية والديمقراطية فتجاهلت هذه العالقة في انتخابات أفغانستان، وفي انتخابات العراق، وتتجاهلها اليـوم         
  .في االنتخابات الفلسطينية

لفلسطينية، ال بد من التذكير بداية أن ال ديمقراطية دون حريـة، وال حريـة فـي ظـل                   وبالنسبة لالنتخابات ا  
االحتالل، أي ال ديمقراطية حقيقية تحت االحتالل، وتكفي اإلشارة لما تمارسه قوات االحـتالل علـى األرض                 

ر مجلـس أخـذ     وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني هذه تتم الختيـا       . إزاء المرشحين وحمالتهم االنتخابية   
، أي أنه منذ البدء ال اسـتقاللية وال سـيادة لهـذا             )أوسلو(تصريحا بقيامه من اتفاقية وضعتها سلطة االحتالل        

فماذا يـستطيع هـذا المجلـس وأي دور         . المجلس، وتشريعاته ال تسري إال بعد موافقة سلطة االحتالل عليها         
لناس سـيخدم إال إذا كانـت مـصالح االحـتالل           سياسي أو اقتصادي حيوي يمكن أن يكون له، وأية مصالح ل          

فهل هذه المصالح واحدة؟ ولنالحظ أننا نتحـدث عـن مجلـس            . ومصالح الشعب الواقع تحت االحتالل واحدة     
تشريعي وليس عن لجنة إلدارة وتنظيم حياة الناس اليومية، فهذه ليست بحاجة لمجلس تشريعي بـل لمجـالس                  

ي كان يجب أن يزين الحمالت االنتخابية هو مطلب الواليـات المتحـدة             بذلك يكون الشعار الصحيح الذ    . بلدية
ما اآلفاق المفتوحة   : تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، وإذا تجاهلنا البدهيات السابقة، يفرض سؤال نفسه          : القديم

أمام المجلس الجديد لخدمة األهداف الوطنية التي ترفعها األطـراف المتنافـسة، وخـصوصا أمـام أطـراف                  
  لمعارضة؟ ا

وطالما أن العملية كلها تتم تحت سقف اتفاقية أوسلو، كما حرص أن يؤكد الرئيس محمود عباس، وطالمـا أن                   
، ”اإلسرائيلية“سقفها مرهون بالمفاوضات، وبالتالي مرهون بما تراه الواليات المتحدة وما توافق عليه الحكومة              

ي األمر مشكلة لمن اعترف ويعترف ويتمـسك باتفاقيـة          األول، أن ليس ف   : فإن هذا يعنى أمرين بدهيين أيضاً     
والثاني أن عدم اعتراف المعارضة باتفاقية أوسلو يظل مجـرد       . أوسلو، وبالمفاوضات على أساسها أو بالمطلق     

وهذا يفرض علينا أن نلقي نظرة على ما ينتظر المجلس التـشريعي            . كالم من الناحية الفعلية والعملية الواقعية     
  .كومة الجديدة بعد االنتخاباتالجديد والح
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وبالرغم من التصريحات المتناقضة التي تصدر عن حركة حماس، إال أن أي مراقب ال يـستطيع أن يتعـامى                   
عما يظهر من استعداد الحركة للدخول في اللعبة السياسية ودهاليزها وما يقتضيه ذلك من مرونة قادت حركـة                  

ن يضمن عدم وقوع حماس في مثل تلك المطبات والمزالق مـا            ول. فتح إلى ما وقعت فيه من مطبات ومزالق       
أكده الشيخ محمد أبو طير في مقابلة مع هآرتس من أنهم سيكونون مفاوضين أفضل مـن اآلخـرين، وأنهـم                    

  !سيثبتون أنهم يفهمون في السياسة أفضل من غيرهم
فمن المشكوك فيه أن يحقـق الـشعب   والخالصة، إنه مهما وكيفما جاءت نتائج االنتخابات الفلسطينية المقررة،     

وبالنسبة للحركتين الرئيستين المتنافستين، فـإن الغلبـة سـتكون          . الفلسطيني من خاللها فائدة أو مكسبا حقيقيا      
. لحركة فتح وستكون هي الرابحة ولو فازت حركة حماس بعدد أكبر من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد                

أو تنظيم سياسي أو حركة سياسية، يعني نجاح رؤيتهـا الـسياسية وتقـدم              ذلك ألن الفوز الحقيقي ألي حزب       
وألن حماس في ضوء التحوالت األخيرة يمكن       . برنامجها السياسي، وليس فقط نجاح مرشحيها في االنتخابات       

  .أن تتحول إلى فتح أخرى على نحو أو آخر، فإن برنامج فتح هو الذي ستكون له الغلبة على األرجح
  18/1/2006ماراتية الخليج اإل

 
  دولة في مرحلة الشيخوخة .. الحزن على شارون .42

  ياسر الزعاترة 
من تابع ردود الفعل السياسية والشعبية في الدولة العبرية خالل األيام الماضية، ال بد أنه الحـظ ذلـك اليـتم                     

  .السياسي، الذي شعر به اإلسرائيليون، إثر إصابة شارون، وغيابه عن المسرح السياسي
تحدث هنا عن دولة، تقول نها أعرق ديمقراطية في الشرق األوسط، وتحكمها تقاليد عريقة، ال تـسمح بتأليـه           ن

من هنـا تتبـدى   . الحاكم أو السياسي، فضالً عن كونها دولة تتمتع بجيش قوي ومؤسسة أمنية فاعلة ومتماسكة     
. يكن استثنائياً إلى درجة تستحق ذلك كله      المفاجأة حيال ما جرى، لكن ما يجعلها أكثر إثارة، هو أن شارون، لم              

 في طريقه إلى الفوز بثلث مقاعد الكنيست، لكن ذلك، لم يكن ليعنـي              -كان وما يزال  -صحيح أن حزبه الجديد     
الكثير في الحياة السياسية، بحسب قاموس الديمقراطيات، األكثر عراقة في العالم، أما اإلنجازات التـي حققهـا               

صحيح أنه مرر االنسحاب من قطاع غزة، لكن الجزء الثاني من المشروع، ما يـزال               . ةالرجل، فال تبدو كبير   
برسم التحقق، ومن الصعب الجزم بنجاحه، أعني ما يتعلق بتثبيت ذات الرؤية في الضفة الغربية، من خـالل                  

  .فرض حل أحادي الجانب على الفلسطينيين، وصوالً إلى إنهاء النزاع برمته
اضة األقصى، التي توقفت بشكل من األشكال، لم تتراجع، ألن الفلسطينيين قد هزموا أمـام               نتذكر هنا، أن انتف   

شارون، بل العتبارات سياسية عربية ودولية، وبسبب الوقفة الشاملة إلدارة الرئيس بـوش، خلـف جرائمـه                 
لسلطة والتـدخل   وسياساته، وقد كان بوسع المقاومة أن تحول انسحابه من قطاع غزة إلى هزيمة منكرة، لوال ا               

ما نريد قوله، هو أن مشاعر اليتم التي نتحدث عنها، لم تكن بسبب غياب زعيم استثنائي، بل مجرد                   .المصري
منتصف السبعينات، فلـم     سياسي خدمته الظروف المحيطة، وقد سبق له أن انشق بحزب خاص سالم صهيون            

  .يحصد سوى مقعدين في الكنيست
صهيوني، ورغم مرور ستة عقود على تأسيسه، وما حظي به من دعم مطلق من              ما يعنينا هنا هو أن الكيان ال      

الغرب والواليات المتحدة، ما يزال أسير هواجس التهديد الوجودي، التي ما ان تتراجع، حتى تعود أكثر قـوة                  
هم األ. من ذي قبل، كما كان الحال خالل انتفاضة األقصى التي شكلت المرحلة األكثر صعوبة في مسيرة شعبه                

من ذلك أن انتفاضة األقصى، وإن تراجعت ألسباب سياسية عربية وإقليمية ودولية، فإن ثقافتهـا مـا تـزال                   
حاضرة في الوعي الفلسطيني، وهذا تحديداً ما يفسر مشاعر اليتم حيال شارون، باعتباره تميز بقدرتـه علـى                  

ليون إذن، لم يغـادروا مرحلـة انتفاضـة         اإلسرائي. ضرب الفلسطينيين بقوة، رداً على تهديدهم للدولة وشعبها       
األقصى، فهي ما تزال حاضرة بقوة في وعيهم، بدليل أن احتفال الفلسطينيين بشهدائهم، وإقبال شـبابهم علـى                  
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الشهادة لم يتراجعا، بل إن ثقافتهم تلك، قد تمددت، لتغدو ثقافة شاملة في الوعي العربي واإلسـالمي، بـدليل                   
حتالل األمريكي للعراق، الذي عولوا عليه، من أجل توفير أجواء أفضل لالنتصار            دورها في إفشال مشروع اال    

  .بالنسبة للدولة العبرية
. نحن إذن أمام دولة بدأت تفقد عناصر قوتها وتغادر مرحلة الفتوة والعطاء، والنتيجة هي الشيخوخة الـسياسية                

عبها وذكاء قادتها، على أهمية ذلـك، بـل         ال يعني ذلك أنها برسم الزوال، فهي لم تنشأ في األصل بعضالت ش            
بسبب معطيات كثيرة، عملت لصالحها بشكل كامل، وفي حين، ما تزال األخيرة على حالها، بل أفضل بكثيـر                  
من مرحلة التأسيس، فإن الجزء المتعلق بالقوة الذاتية، هو اآلخذ في التراجع، ما يعني أنـه مـا ان تتراجـع                     

غير شامل، حتى تغدو الدولة في مهب الريح، في مواجهة شـعب، لـم تـزده                المعطيات إياها، وإن على نحو      
  .األيام، إال قوة وعزيمة

  18/1/2006الدستور 
 

 حماس واإلخوان : التيار اإلسالمي والنظم العربية .43
 عبداهللا األشعل.  د

ى نحو غير متوقَّع،     عل 2005شهدت الساحة العربية تقدَم اإلخوان المسلمين في مصر في االنتخابات البرلمانية            
بل إن خُمس عدد مقاعد البرلمان التي حصل عليها اإلخوان كان يمكن أن يتضاعف لو جَرت االنتخابات بغير                  

 . ما شاَبها من ظروف وتعقيدات
على الجانب اآلخر تقدمت حركة حماس في االنتخابات البلدية الفلسطينية واكتسحت الساحة على حساب حركة               

ي رصد هذه الظواهر السياسية أن نحدد موقع هاتين الحركتين في إطار النظـام الـسياسي                فتح، ومن المفيد ف   
المصري والفلسطيني، وتجربة انصهار التيار اإلسالمي في النظم السياسية بعد تجاوز مرحلـة عـداء التيـار                 

 :اإلسالمي لهذه النظم، وأن يتم تحديد ذلك على ضوء خمسة عوامل أساسية، هي
 .كة من النظام وموقف النظام منها موقف الحر-
 . وموقف الحركتين من إسرائيل-
 . المحك األساسي في التيار اإلسالمي عموما والعربي خصوصا-
 . وموقف الغرب من الحركتين ودورهما وموقف الشارع من الحركتين-
مـسة مالحظتـان    يسبق دراسة هـذه العوامـل الخ      ..  وأخيرا عالقة الحركتين على المستوى اإلستراتيجي      -

 :تمهيديتان
هي أن حماس تعمل في بيئة سياسية قاسية؛ ألنها حركة سياسية عـسكرية، أي أنهـا تقـوم     : المالحظة األولى 

بالمقاومة، كما تحاول أن تكون قوةً سياسيةً فاعلةً في الساحة الفلسطينية؛ ولذلك فإن الوجه السياسي والعسكري                
ي يتجه إلى الجهود الرسمية والخارجية لفصل العسكري عن الـسياسي،            هو الذ  - وهو سر شعبيتها   -في عملها 

وهو نفسه الذي يجري مع حزب اهللا رغم وضوح الحقيقة، وهي أن حماس وحزب اهللا يعمالن في ظروف غير                   
 .وقمعها لألراضي اللبنانية والفلسطينية) إسرائيل(عادية، أخطرها احتالل 

ته السياسية في البرلمان والحكومة وقوته السياسية في الشارع اللبناني          وإذا كان حزب اهللا قد نجح في تأكيد صف        
فإن سر قوِته هو قدراتُه العسكرية التي تسببت في تلقين إسرائيل درسـا      .. بل والعربي واإلسالمي على الساحة    

 .في الجدية العربية واإلسالمية وندية التعامل
 اهللا واإلخوان على خطٍّ واحد، وهـو احتـضان المرجعيـة الدينيـة              هي أن حماس وحزب   : المالحظة الثانية 

اإلسالمية، واالعتقاد بأن العدو واحد، وأن النظم السياسية في الدول الثالثة تحكمها اعتباراتٌ تجعـل موقـف                 
 سياسـيةً   حكوماتها من هذه الحركات الثالثة متباينةً، لكنها عموما غير ودية، ليس فقط باعتبار هذه الحركة قوةً               

 بسبب موقفها من إسرائيل والغرب      - وبأشكال متفاوتة  -مناِفَسةً بشكل خطير لسلطة النظام السياسي القائم ولكن       
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أيضا، فاختلفت أسباب الهجوم على هذه الحركات في الدول الثالثة بقدر اختالف الظـروف التاريخيـة لهـذه                  
 .هاالحركات والقضايا الملحة التي تواجهها أو التي تطرح

، وهو عامل   "المسيحي"وتفرد اإلخوان في مصر بتقدمهم وحصاِرهم في قضية الديمقراطية وموقفهم من اآلخر             
ليس قائما في فلسطين ولبنان لسبب بسيط، وهو أن حماس وحزب اهللا حركات مقاومة لالحتالل اإلسـرائيلي،                 

ةً غير مـسلَّحة، ومـن واجـب حركـات          بينما ظلت جماعة اإلخوان في مصر جماعةً سياسيةً مدنيةً اجتماعي         
المقاومة استقطاب كافة القوى الوطنية والتركيز على العدو وليس على اختالف الملل والنحل الدينية، وكان ذلك                
هو طابع حزب اهللا الذي نشأ في بيئة تعددية وثقافة ديمقراطية، وحماس التي نشأت في بيئة علمانيـة موازيـة                    

   ها ديانة المساندين لها؛ ولذلك التف المسيحيون حول             لمنظمة التحرير التي يهمها األرض وإقامة الدولة، وال يهم
في لبنان كرأس حربة في حركة المقاومة في العقود الماضية، كما التف المـسيحيون حـول منظمـة                   حزبال

 .التحرير
ليهود، وتمييزهم جميعا بـين اليهـود       ويجمع بين القوى الثالثة في الواقع خلو سجلِّها من الَعداء للمسيحيين أو ا            

 .والحركة السياسية الصهيونية
أما العوامل الخمسة التي يقتضي التحليل دراسةَ هذه الحركات على أساسها فأولها موقع الحركتين في النظـام                 
المصري والفلسطيني؛ حيث يختلف موقف حماس من السلطة عن موقف اإلخوان المسلمين من النظـام فـي                 

 حماس ال تعترف باتفاقات أوسلو التي تُعتبر األساس القانوني لقيام السلطة الفلسطينية، ومـع ذلـك                 مصر؛ ألن 
 .فإن حماس تتجه إلى التوافق مع السلطة العتبارات عملية

أما موقف السلطة من حماس فهو قبولها في النظام السياسي مع التعاطف في تمـسكها بـسالحها، وإن كانـت                    
   ا لفتح التي تشكل السلطة الفلسطينية، ونأمل أن ال يخـتلط التنـافس العتبـارات                حماس قد أصبحت منافسا قوي

سياسية مشروعة بالضغط الذي تمارسه إسرائيل على السلطة حتى تنـزع سـالح حمـاس وبقيـة الفـصائل                   
 .الفلسطينية

الحتالل ومقاومـة   وعلى أية حال فإن هناك قاعدةً مشتركةً بين حماس والسلطة، وهي النضال من أجل إزالة ا               
االستيطان، وإقامة الدولة، كلٌّ بوسائله المناسبة، رغم أن أبو مازن يعتقد أن الكفاح المسلَّح يؤدي إلـى نتـائج                   

 .عكسية
أما موقف اإلخوان المسلمين من السلطة في مصر فهو الضغط لتوسيع دائرة الحرية والمـشاركة الـسياسية،                 

بيئة السياسية المصرية، التي تأثَّر بعضها باألفكار السياسية عن اإلخوان          وتطبيع العالقات بين اإلخوان وبين ال     
 بعد اغتيال النقراشي باشا رئيس الوزراء، ثم الـصدام بـين اإلخـوان              1948التي روجتْها الحكومة منذ عام      
 .، وما أعقبه من أحكام قاسية باإلعدام لزعماء اإلخوان1954والنظام في حادث المنشية عام 

وقف الحكومة من اإلخوان فهو موقفٌ متردد، ظاهره الحظر والتنكيل، وباطنه استشعار القاعدة الـشعبية               أما م 
، وهذا الموقف المتردد    2005العريضة التي يتحرك عليها اإلخوان، والتي ظهرت خالل االنتخابات البرلمانية           

 تعتقد أنه ال فـرقَ بـين اإلخـوان          تياليجعل وجود اإلخوان على الساحة السياسية المصرية تحديا للحكومة،          
 .والمتطرفين في الحركات اإلسالمية

ومن الواضح أن هناك فرقًا كبيرا بين اإلخوان كقوة سياسية في ظروف عادية وبين حركة حمـاس كحركـة                   
تحرير ضد االحتالل اإلسرائيلي، وفي نفس الوقت تريد أن تكون جزءا مـن النظـام الـسياسي الفلـسطيني،                   

ة التي يرتكز عليها اإلخوان وحماس هي المرجعية الدينية اإلسالمية، واالتفاق فـي الرؤيـة الـسياسية                 والقاعد
بالنسبة إلسرائيل مع فارق واحد، وهو أن حماس مستهدفةٌ من إسرائيل وتخضع للمالحقـة واالغتيـال، أمـا                  

مالحقة المصرية، وهي مالحقـةٌ     اإلخوان فهم في مأمن من المالحقة اإلسرائيلية، ولكنهم ليسوا في مأمن من ال            
أقلها االعتقال أو السجن ولم تصل إلى حد االغتيال، وربما يؤدي وجود حماس واإلخوان في الحكم إلى التآلف                  

 .والتعارف بين عناصر النظام السياسي في البلدين
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ألحزاب اليـسارية   أما موقف الشارع في البلدين من الحركتين فيجب أن نميز بين موقف المثقفين العلمانيين وا              
الليبرالية في مصر وبين موقف الرجل العادي، فقد أظهر المثقفون وبعض األقبـاط عـداء شـديدا لإلخـوان                   

 .المسلمين، بينما رحب بهم رجل الشارع العادي
أما حماس فلم تلقَ هجوما من طوائف الشعب الفلسطيني، ويرجع السبب في قبول حماس واإلخوان من الرجل                 

هو العمل االجتماعي المباشر واألعمال الخيرية، باإلضافة إلى المرجعية الدينية التـي تُجِمـُع عليهـا                العادي  
 .المجتمعات الفلسطينية والمصرية

أما العامل الثالث فهو موقف الغرب من الحركتين ومن دورهما، فإذا كان الغرب يرفض حماس رفضا قاطعـا                  
يلي، ووضع حماس على القائمة السوداء الخاصة بالمنظمات اإلرهابية،         انسجاما مع الموقف األمريكي واإلسرائ    

فإن الغرب لم يعلن عداءه بعد لإلخوان المسلمين، بل يمكن القول بأنه شجع اإلخوان على الدخول في التجربـة               
ضح أن  السياسية، وقد يكون ذلك جزءا من محاولة الغرب توسيَع قاعدة المشاركة السياسية في مصر، ومن الوا               

سبب التمييز في الموقف الغربي من حماس واإلخوان ليس هو الموقف الغربي من دورهما في النظام السياسي                 
 .هو الذي دفع الغرب إلى معاداة حماس) اإلسرائيلي(الفلسطيني والمصري، ولكن العامل 

تيار اإلسالمي عموما من    وأخيرا فإن العالقة بين الحركتين على المستوى اإلسترتيجي تدخل في إطار موقف ال            
الكيان الصهيوني والغرب والنظم السياسية القائمة، على أساس أن التيار اإلسالمي يختلف عن التيار اإلسالمي               
الجهادي، ونحن نقصد طبعا التيار السياسي؛ ولذلك ال ُيستبعد التساند بين الحركتين حماس واإلخوان، كمـا ال                 

 ضد اإلخوان أيضا، حتى لو كان ذلك يتناقض مع الموقف األمريكـي مـن               ُيستبعد أن تستعدي إسرائيل مصرَ    
 .اإلخوان

والجدير بالذكر أن هناك اعتقادا غذَّاه الغرب في العالم العربي بأن حماس واإلخوان ال يبعـدان كثيـرا عـن                    
 حمـاس بالفعـل     القاعدة، رغم إعالن الحركتين عداءهما للقاعدة، غير أن المسيحيين في إسرائيل قد طلبوا من             

حمايتَهم من هجمات القاعدة ضد إسرائيل في المستقبل؛ بسبب عجز الحكومة عن حمايتهم، والعتقادهم بأن عند                
 .حماس قبوالً لدى القاعدة

وعلى أية حال فإن التقارب بين حماس واإلخوان قد دفع البعض إلى االفتراض بأن اإلخوان هم الجذع الرئيسي                 
ماس هي أحد فروع هذا الجذع، فإذا كان حماس واإلخوان يمثالن التيـار اإلسـالمي               للتيار اإلسالمي، وأن ح   

الغالب في المجتمعات المصرية والفلسطينية فلماذا لم يهاجم المسيحيون الفلسطينيون حماس بل رحبوا بها بينما               
 !!لحياةهاجم أقباط مصر اإلخوان، وهدد أحدهم بأنه ال يتصور وجود اإلخوان أصالً على قيد ا

 راعـي   -يبدو أن البيئة الفلسطينية قد تعلمت التسامح؛ ألن عدوهم هو إسرائيل، ولعلنا نالحظ القس عطـا اهللا                
الكنيسة األرثوذكسية في بيت لحم الذي انتخبه الكرادلة باإلجماع بعد فضيحة قيام أحد القساوسة اليونانيين ببيع                

 .أنه أشد وطنيةً من بعض الزعماء السياسيين في فلسطين حيث تشير تصريحات عطا اهللا إلى -أراضي لليهود
 وربما في السلطة    -أما في مصر فإن تخوف األقباط يقوم على افتراض أن وجود اإلخوان في الساحة السياسية              

 يمكن أن يحول مصر إلى دولة دينية، فتتكرر تجربة التيار اإلسالمي في السودان وعالقته المتـوترة   -بعد ذلك 
نوب، وهذا وهم كبير؛ ألن الدولة اإلسالمية حتى في أكثر عصورها ازدهارا كانت تعترف بالخـصوصية                بالج

 .الثقافية والدينية لكل األقليات الدينية، على أساس أن األديان الثالثة السماوية تتجاور وال تتناسخ
تمكين التيـار اإلسـالمي فـي    تلك تجربةٌ جديدةٌ في مصر وفلسطين بعد أن ضنَّت الظروف في الجزائر على         

، وبعد أن فشل التيار اإلسالمي في السودان العتبارات سودانية ودولية، وعلى أية حال فـإن                1992الحكم عام   
 .التيار اإلسالمي في مصر وفلسطين هو جزء من النظام السياسي وليس قائدا لهذا النظام

    16/01/2006 -إخوان أون الين 
  

 راتيجية عسكرية أمريكية جديدة    استمرار البحث عن إست .44
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  محمد المنشاوي 
تمتعت الواليات المتحدة بفترة من السيادة العسكرية الدولية شبه المطلقة منذ انهيار اإلتحـاد الـسوفيتي، إال أن                 

 سبتمبر وخبرة إدارة المعارك العسكرية غير المتوقعة في العراق جعلت من إعـادة النظـر فـي                  11هجمات  
من هنا كانـت مـصادقة الـرئيس        . تراتيجية العسكرية األمريكية شيئا ضروريا ال يمكن تجنبه       أساسيات اإلس 

، وذلك نتيجة تغيـر بيئـة عمـل         "مراجعة الموقف  العالمي لوزارة الدفاع     "األمريكي جورج بوش على وثيقة      
لية مستمرة تـساهم    وعملية المراجعة تلك هي عم    . القوات المسلحة األمريكية في بداية القرن الحادي والعشرين       

فيها بدرجات مختلفة وطبقا لطبيعة كل جزء فيها وزارة الخارجية، الكونغرس وأجهزة المخابرات والوكـاالت               
  .األمريكية األخرى، وكذلك بعض الدول التي توجد على أراضيها قوات أمريكية

على أهـداف إسـتراتيجية      سبتمبر   11وتتمحور كل خالصات الدراسات اإلستراتيجية الحديثة في عالم ما بعد           
، وهو السالم الذي يتـوفر  Pax Americanaجديدة، وبدال من التركيز التاريخي على ما سمي بالسالم األمريكي 

حدث تغير في التوجه اإلسـتراتيجي األساسـي،        . بتفوق عسكري أمريكي ال يضاهيه أي قوة عسكرية أخري        
بمـا يـسمح    Military Transformation ي األمريكيوأصبح التخطيط االستراتيجي يركز على التحول العسكر

بالحفاظ على هامش مقبول من التفوق العسكري إضافة إلى دعم عالقات التحالف اإلسـتراتيجية مـع أعـداد                  
  .  متزايدة من الدول

  أسباب المراجعة اإلستراتيجية الواليات المتحدة العسكرية
 كل التفكير اإلستراتيجي األمريكي يتعلق بكيفية االستعداد        ، كان 1947منذ تأسيس وزارة الدفاع األمريكية عام       

 سبتمبر قلبت كل التوقعات بشأن حروب المستقبل، ومن هنا سـاهمت            11لحرب ضد قوى كبرى، لكن أحداث       
منظمة القاعدة في تأكيد قناعة أن الواليات المتحدة لن تتورط في حروب تقليديـة ضـد دول فـي المـستقبل                     

وهناك ثالثـة أسـباب     . أسس وتدرب الجيش األمريكي لكي يقاتل جيوشا أخري منافسه له         تاريخيا ت . المنظور
  عجلت بضرورة مراجعة اإلستراتيجية األمريكية

  ظهور تهديدات جديدة ال يمكن توقعها وتقلص التهديدات التقليدية: أوال
ع الذي ال يمكن توقعـه كمـا        تغيرت التهديدات التي تواجه الواليات المتحدة، وأصبحت تهديدات اليوم من النو          

  . عاما60كان في عهد الحرب الباردة التي مثلت حجر األساس للعقيدة اإلستراتيجية األمريكية لما يقرب من 
وصاحب تغير التهديدات تغير بيئة العالقات الدولية حيث صارت وحدات أخري غير الدول تمثل تهديدا لألمن                

 تنظيم مثل القاعدة ساهم بدرجة كبيرة في هذا التغيـر بعـدما قـام               .العالمي واألمن األمريكي في نفس الوقت     
  .  في الواليات المتحدة2001 سبتمبر 11بهجمات 

ويمثل عدم توقع مصادر التهديدات وإمكانية تبلورها في هجوم ينظمه عدد قليل من األشخاص تطلـب إعـادة                  
وباإلضافة إلـى   .  مع أخطار ال يمكن التنبؤ بها      النظر في العقيدة العسكرية األمريكية لتحدد كيف لها أن تتعامل         

األخطار التي يمكن التنبؤ بها، هناك مخاطر يتوقعها الخبراء اإلستراتيجيين األمـريكيين والتـي تتمثـل فـي                  
تهديدات تصدر من الصين أو كوريا الشمالية، أو حدوث حرب جديدة بين العدوين النوويين الهند وباكستان، أو                 

  .ة في منطقة الخليج العربـي أو منطقة البلقانالتوترات المتكرر
  :هذا باإلضافة إلى تطور عدد من المخاطر تتمثل في

  .تحديات أوروبية وصينية وهندية لمواجهه هيمنة الواليات المتحدة على الفضاء• 
  .تزايد التورط في حروب المدن، ومعارك في مناطق سكانية آهلة في حروب المستقبل• 
لومات لكسب مزايا إستراتيجية عن طريق استعمالها في معارك القتال أو استعمالها لجمـع              تطور حرب المع  • 

  .أسرار اقتصادية مهمة
  عامل التكنولوجيا: ثانيا
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سمحت التطورات التكنولوجية للواليات المتحدة بالقيام بمهام تجسس وتنصت على أعدائها من داخل الواليـات               
كذلك سمحت التكنولوجيا بسهولة وسـرعة نقـل القـوات          . حدود الدول المتحدة، أو من الفضاء المتاح خارج       

وبإمكان طائرات مقاتلة أمريكية تنطلق من حامالت الطـائرات المنتـشرة           . األمريكية إلى أي مكان في العالم     
حول العالم أن تدمر أهداف كبيرة في أي بقعة على األرض، لكن في الوقـت نفـسه لـم تكـن التطـورات                       

را على الواليات المتحدة فالدول جميعها تتسابق لتحصل على أحدث التكنولوجيات العـسكرية،             التكنولوجية حك 
وتقوم هذه الدول بتطوير ترساناتها العسكرية في الوقت نفسه، وكذلك تسعى الجماعـات اإلرهابيـة المختلفـة                 

  ).قليلةأسلحة كيميائية بتكلفة (للحصول عل تكنولوجيات وأسلحة متطورة خاصة مع توفر بعضها 
وتطورت العقيدة العسكرية األمريكية اآلن لتركز ليس على عدد القوات، وأعداد الـدبابات والطـائرات، بـل                 

ويصاحب التطورات التكنولوجية عادة تخفيض فـي عـدد القـوات    . باإلمكانيات والمقدرة المتاحة لهذه القوات 
وتتكـون القـوات   .  سـبتمبر 11ث هجمات العاملة، وكانت الواليات المتحدة تسير على هذه الخطى حتى حدو      

األمريكية من عدد كبير من الجنود، ومع انخفاض العدد اإلجمالي للقوات مقارنة بما كان عليه وقـت الحـرب                  
 مليون جندي، باإلضافة إلـى مليـون        1.4 2005الباردة بما يقرب من الثلث، فقد بلغ عدد القوات العاملة عام            

 سبتمبر كان هناك اتجاه     11وقبل هجمات   . قليال من نصف عدد القوات الصينية     وهذا الرقم أكثر    . جندي احتياط 
لالستمرار في تخفيض عدد القوات،  أما اآلن وبعد خبرة الحرب في العراق وأفغانستان وما صـاحبهما مـن                   

يـر  انخفاض مستمر في أعداد الراغبين في االنضمام للمؤسسة العسكرية األمريكية، أضطر قادة البنتاغون لتغ             
كما كان يأمل وزير الدفاع دونالـد رامـسفيلد، تبـذل           " قوات خفيفة سهلة التحرك   "وبدال من مبدأ    . هذه االتجاه 

المؤسسة العسكرية جهودا ضخمة لجذب المزيد من الشباب األمريكي للخدمة العسكرية خاصة مع االنخفـاض               
  .عراق وأفغانستان غير المشجعةالمستمر في أعداد المتقدمين الجدد نتيجة لرؤية صور المعارك في ال

ويرتبط بجزئية التكنولوجيا سؤال يتعلق باحتياجات الجيش األمريكي في المستقبل؟ وكم سيكلف ذلك؟ في الوقت               
الذي ال يتوقع أحد فيه اختفاء التهديدات اإلرهابية ضد الواليات المتحدة ومصالحها في مختلف أرجاء العـالم،                 

مليار سنويا، ويتجاوز فيـه عجـز       $ 400زانية وزارة الدفاع األمريكية للتجاوز      وفي الوقت الذي ترتفع فيه مي     
  .الميزانية األمريكية ما يقرب من الرقم نفسه

  ضرورة مراجعة انتشار القوات األمريكية حول العالم: ثالثا
ات العـسكرية   تهدف عملية إعادة تقييم اإلستراتيجية العسكرية األمريكية إلى ما يحقق معه توزيع أفضل للقدر             

، وتتضمن مبادئ هذه اإلستراتيجية الجديدة مـا        1945األمريكية للمرة األولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية         
يعكس تغير وجهه االهتمامات اإلستراتيجية األمريكية في القرن الجديد، باإلضافة إلى تغيـر فـي سـلوكيات                 

وتمركزت إستراتيجية توزيع القوات األمريكية حول العـالم        . االواليات المتحدة العسكرية تجاه حلفائها وأعدائه     
ومع اختفاء الخطر الشيوعي    . على افتراض مواجهة وردع عدو شيوعي ذو سالح نووي وله حلفاء حول العالم            

  .  عاما لم يتغير توزيع القوات األمريكية حول العالم بدرجة كبيرة15منذ ما يقرب من 
 دولة في مختلف قارات العالم، وتنتشر القوات األمريكية فـي كـل             135ية في   وللواليات المتحدة قوات عسكر   
فـي اليابـان وكوريـا وألمانيـا        .  ألف جندي أمريكي خارج حدود أمريكا      400العالم، وبجانب العراق يوجد     
  .وبريطانيا وإيطاليا وغيرها

ة في كل أركان العالم، ويمكن      ويتفق خبراء اإلستراتيجية العسكرية على عدم وجود حاجة لوجود قوات أمريكي          
بناءا علـى العـاملين الـسابقين       . استبدال ذلك بتوفير قدرات نقل سريعة للقوات في أوقات األزمات المفاجئة          

ظهرت ضرورة للعامل الثالث المتمثل في ضـرورة إعـادة توزيـع القـوات              ) تهديدات جديدة والتكنولوجيا  (
  . ألف جندي في ألمانيا70مثال االحتفاظ بما يقرب من األمريكية حول العالم، ولم يعد من الضروري 

تاريخيا لم تشارك الواليات المتحدة بمفردها في أي من النزاعات العسكرية الكبيرة منذ بدايات القرن العشرين                
وحتى اآلن، فالحرب العالمية األولي والثانية، والحرب الكورية والحرب الباردة، وحـروب الخلـيج وصـوال                
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 سـبتمبر   11حديثا وبعد   . اإلرهاب، ولعب حلفاء الواليات المتحدة أدوارا مهمة في هذه الحروب         للحرب على   
قامت الواليات المتحدة بعقد تحالفات تكتيكية عسكرية واستخباراتية مع دول لم يكـن يتخيـل صـانع القـرار               

اتورية تخالف مبادئهـا  دول شيوعية سابقة ودول تحكمها نظم ديكت      .  سبتمبر 11األمريكي عقد تحالف معها قبل      
ويخدم حلفاء الواليات المتحدة أهدافها اإلستراتيجية بـصور مختلفـة          . كل ما تقوم وتنادي به الواليات المتحدة      

  تتمثل في
  .االستعانة بقوات مسلحة من هذه الدول عند الحاجة• 
  .توفير شرعية دولية للواليات المتحدة عند الحاجة لها• 
  .كرية في أقاليم الدول الحلفاءالحصول على تسهيالت عس• 
  .مشاركة المعلومات االستخباراتية المفيدة للطرفين• 
  .المشاركة في التكلفة المالية للنزاعات العسكرية• 
  ). الهند-الصين(منع قيام تحالف بين هذه الدول ومنافسين للواليات المتحدة في المستقبل • 

  أسئلة باقية
سيناريوهات المستقبل العسكرية، فإذا ما ذهبت الواليات المتحـدة لحـرب           لم تتمحور بعد إجابات واضحة عن       

أخرى في المستقبل، أو تورطت في نزاعين عسكريين في نفس الوقت،  أو ظهر تحدي عسكري نـاتج عـن                    
سلوك الصين تجاه ترسانتها العسكرية وتغير ميولها للتوسع االستراتيجي الخارجي بعد تحقيق نمو اقتـصادي               

هذا في وقت يستمر فيه ارتفاع      ... ه غزو لتايوان، أو تصرف غير محسوب من قيادة كوريا الشمالية          كبير يتبع 
مليـار دوالر  $ 419.3ميزانية وزارة الدفاع األمريكية فقد طلبت  إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش مبلـغ      

 األرقام تكلفـة العمليـات      وال تتضمن هذه  . 2005عما طلب لميزانية    % 5، وهذا الرقم يزيد بنسبة      2006لعام  
  .العسكرية في العراق وأفغانستان حيث تطلب اإلدارة لهذه العمليات مخصصات مالية أخري إضافية

، وتعكس هذه   2001عن ميزانية وزارة الدفاع لعام      % 41وتمثل ميزانية وزارة الدفاع لهذا العام زيادة مقدارها         
  . سبتمبر11ر األمنية غير المتوقعة في عالم ما بعد الزيادة الكبيرة ازدياد اإلدراك الكبير للمخاط

  7/1/2006تقرير واشنطن 
  

  !مريكيأسرائيلي يقوده إبلدوزر .. شارون .45
 نصر شمالي 

 موجها ضد خصوم الواليات 1996,الذي وضع في عام , لم يكن مشروع التغيير الجذري االنقالبي االمريكي
لقد شمل جميع اولئك الذين صارت ! في الشمال والجنوب, ابل شمل اصدقاءها واتباعها ايض, المتحدة فحسب

, وجميع اولئك الذين لم يعودوا صالحين لخدمة احتكاراتها, اوضاعهم تتعارض مع ترتيباتها المزمعة
تقوم على فكرة احتفاظ الواليات المتحدة عنوة وقسرا بمكانتها ) المعمول بها اليوم(فاستراتيجية التغيير الجذري 

وذلك باحكام السيطرة اكثر فاكثر على , واحتفاظها عنوة وقسرا بمستوى وطراز حياتها الباذخة المترفة, الدولية
لقد تقرر تحقيق ذلك على حساب الحرية النسبية واالستقالل النسبي والسيادة النسبية ! الموارد واالسواق الدولية

 ,للحلفاء واالتباع
لوضع يدها , على احتالل العراق بعد افغانستان, جميع االمم تقريباخالفا الرادة , لقد اقدمت الواليات المتحدة

غير ان الخطة االحتاللية االحتوائية لم ) حوالي ثالثمائة مليار برميل(على اضخم احتياطي نفطي عالمي 
وهي شملت ايضا , بل استهدفت جميع البلدان في منطقة الخليج وحولها بنسب متفاوتة, تقتصر على العراق

اعادة النظر في ) 1996منذ عام (حيث توجب على االسرائيليين ,  الصهيوني في فلسطين المحتلةالكيان
وقد وجهت , بما يتفق مع االستراتيجية االمريكية الجديدة ويخدمها, واحداث تغيير في اوضاعهم, سياساتهم

السياسية واالقتصادية التي نقدا شديدا لالوضاع االسرائيلية , منذ ذلك العام, الوثائق االمريكية التحضيرية
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وبتصفية الشعب , وطالبت الحكومات االسرائيلية التالية بتصفية القطاع العام من جهة, ارساها حزب العمل
والتحول الى , حيث يتوجب عليها التخلي نهائيا عن سياسة االرض مقابل السالم, الفلسطيني من جهة اخرى

« المطاردة الحامية»االنصياع التام الذي يتحقق باسلوب اي سياسة فرض , سياسة السالم مقابل السالم
 !والقتل الشامل لالفراد والجماعات, اسلوب التدمير الشامل للمدن واالرياف, للفلسطينيين في جميع المناطق

تغيير »:ما يلي,  وفي معرض التحضير لعهد بوش االبن1996لقد جاء في الوثائق االمريكية المعدة منذ عام 
, بما فيها دعم الحق بمطاردة حامية داخل االراضي الفلسطينية جميعها, قات اسرائيل مع الفلسطينيينطبيعة عال

بمضمون تلك , رئيس الوزراء حينئذ, وابلغ بنيامين نتنياهو! «وتعزيز بدائل عن قبضة عرفات الحصرية
دير بمجاراة االدارة غير انه لم يكن الشخص الج, كي يعد خطاباته ويضع سياساته على اساسها, الوثائق

حيث حرب المطاردة الحامية المطلوبة من االسرائيليين ضد , االمريكية القادمة في حروبها االستباقية الشاملة
وهكذا في ! الفلسطينيين ليست سوى الوجه االخر للحرب االستباقية التي تشنها الواليات المتحدة ضد العراقيين

وسوف , اللذان سوف يصبحان رئيسين الحقا, بوش واريئيل شارون التقى جورج 1998,في عام , وقت مبكر
لكن المقاومة في , ثم في غيرهما, في فلسطين والعراق, االستباقية والحامية, يتوليان شن الحروب المتكاملة

 !واضعة اياهما في مأزق خطير, العراق وفلسطين قيدتهما ومنعتهما من االنتقال الى بلدان اخرى
فما فعله شارون لم يكن سوى تنفيذ ما , اكثر من مرتزق مأجور ال يملك من امره الخاص شيئاان شارون ليس 

 بصدد سياسة المطاردة الحامية ضد 1996,التي وضعت منذ عام , جاء في الوثائق االستراتيجية االمريكية
 , المتناسقة مع سياسة الحرب االستباقية ضد العراقيين, الفلسطينيين

 18/1/2006ردنية العرب اليوم األ
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