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 سالمي عشية االنتخابات الفلسطينيةعملية للجهاد اإل .1

حركة الجهاد نفذت أمس هجوما في محطة الحافالت أن : الناصرةورام اهللا من  20/1/2006الحياة نشرت 
المركزية وسط تل أبيب، في عملية أعتبرت بأنها موجهة ضد االنتخابات الفلسطينية أكثر مما هي موجهة ضد 

ية الى وسارعت السلطة الفلسطين.  بجروح22أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة حيث . اسرائيل
 ,لفت بالقولو.  بالمارقينهاووصف محمود عباس مدبري.  حتى قبل ان تعلن الجهاد مسؤوليتها عنهاهااستنكار

اخشى ان تكون هذه العملية تسديداً لحسابات خارجية وليس من مصلحة اي طرف فلسطيني ان يقوم بعمل من 
، لجهادان هي الممول األول واألخير لليس سراً ان إير:  قال مسؤول بارز في السلطة في حين.هذا النوع

دائما كانت الجهاد تنفذ ما تراه إيران : واضاف. وليس سراً أيضا ان التمويل المالي يشكل استثمارا سياسيا
واشار الى ما يمكن ان تستدرجه هذه العملية من ردود اسرائيل . مناسباً وليس ما هو مناسباً للشعب الفلسطيني

ن أمن جهتها، بثت اإلذاعة اإلسرائيلية  . قد يؤدي الى إعاقة االنتخابات وتخريبهامن اجتياحات وغيرها ما
ونقلت عن مصادر سياسية ان إسرائيل تنقل حالياً رسائل . ايهود أولمرت تلقى تقارير امنية تباعاً حول العملية

هابية الفلسطينية من الى دول العالم تقول إن هذا االعتداء يدل مرة أخرى على وجوب تجريد المنظمات اإلر
واستغل اليمين اإلسرائيلي . السالح، وانه ينبغي على محمود عباس القيام بذلك فور االنتهاء من االنتخابات

  .العملية لشن هجوم على سياسة أولمرت والتصعيد ضد السلطة
ان هذه من نة  ابو رديهأضاف ما : وكاالتنقال عنالقدس المحتلة  من 20/1/2006 الخليج اإلماراتية وبينت

  . التهدئةعلىا الجميع الى الحفاظ يعا د,العملية ضد اإلجماع الوطني
ان أسامة حمدان خرج الى إلى : تل أبيب من 20/1/2006 الشرق األوسط  مراسل نظير مجليونوه

فيذها  لم تقم بتنحماسالصحافيين بعد ساعة من عملية تل أبيب وأعلن انه يبارك مثل هذه العمليات لكنه أكد ان 
  .وال عالقة لها بها

د خالد البطش أن العملية تأتي في إطار الرد على يأكت: من غزة 20/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
وانتقد إدانة  .ونفى أن تكون العملية مقصودة بهدف التشويش على عملية االنتخابات . جرائم االحتالل األخيرة

 يتحرك وإعطاء العدو مبررا ألن يهانه أن يستجلب الضغط الدولي علالسلطة للعملية مشيرا إلى أن ذلك من شأ
  .بحرية ضد المقاومين

أن موفاز طلب من قادة الجيش الليلة الماضية تشديد :  من القدس والوكاالت20/1/2006في البيان وجاء 
سكري في اإلجراءات العسكرية ومواصلة العمليات ضد نشطاء وأعضاء وقاعدة حركة الجهاد وجناحها الع

  .األراضي الفلسطينية
م موفاز كال من ايران وسوريا بالمسؤولية المباشرة عـن          اتهإ: 20/1/2006بي بي سي العربية     وأورد موقع   

، وأن سوريا هـي     هاقال أن لدى اسرائيل دليال قاطعا على أن أيران قد وفرت االموال الالزمة ل             حيث  . العملية
 تبادل معلوماته مع كل من الواليات المتحـدة واوروبـا           هاالسرائيلية أن وقالت االذاعة    . التي قامت بالتخطيط  

  .ومصر
د موفاز ضرورة االستعداد لمواجهة قيام مـا        يأكت:  نقال عن وكاالت   20/1/2006 المستقبل اللبنانية    وجاء في 

 أنه سيصار إلـى    ,قالإال أنه   . وصفها المنظمات اإلرهابية بتصعيد اعتداءاتها قبل إجراء االنتخابات الفلسطينية        
حـض  ,  ومن ناحيته.إفساح المجال أمام المراقبين الدوليين لمراقبة سير االنتخابات الفلسطينية من دون تشويش         
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فـي حـين    . تفجير بالتأثير على مسار االنتخابات    لخافيير سوالنا، اإلسرائيليين والفلسطينيين على عدم السماح ل       
 عن تضامنها مع    معربة.  هذا العمل قد يسيئ الى العملية االنتخابية       أنورأت  , العمليةلخارجية الفرنسية   ا أدانت

  .الشعب والسلطات اإلسرائيلية
البيت االبيض دان العملية ودعا الي تكثيف الجهود ضد  أن :القدس من 20/1/2006 القدس العربي وأوردت

 القيام بما ىفلسطينية مجددا الوقال سكوت ماكليالن اننا ندعو السلطة ال. المتطرفين الذين يستهدفون اسرائيل
  . التحتية لالرهابىفي وسعها لتفكيك البن

وقال الناطق . العمليةدانت الحكومة االردنية أن  : بترا نقال عنعمان من 20/1/2006 الدستور وجاء في
  .ا الثابت والمبدئي ضد استهداف المدنيين في اي مكاننؤكد من جديد موقفن نا انهاباسم

  
 وأئمة مساجد ونساء منقبات... قادة ميليشيات : س التشريعي المرتقبالمجل: تحقيق .2

قبل أكثر من عام سجلت كاميرات وكاالت األنباء العالمية في منطقة جنين قيام مسلحين بإعدام شخص : رام اهللا
االنتخابية وقد عادت هذه الحادثة بقوة للتداول في أوساط الناس في الحملة . يشتبه بتعامله مع سلطات االحتالل

لكن .  الذي نفّذ عملية اإلعدام يحتل موقعا متقدماً ومضموناً في قائمة فتح االنتخابية,سبب ان جمال أبو الربب
ما اعتبرته فتح عامل قوة في إدراج أبو الرب، المطلوب للسلطات االسرائيلية، ال يبدو كذلك في أوساط 

عمال وممارسات وأنشطة المجموعات العسكرية، ومن الجمهور الذي يظهر عدم رضى متزايد عن الكثير من أ
 ليس الحالة الوحيدة التي تستوقف هلكن .بينها محاكمات ميدانية غالبا ما يعتريها الكثير من الثغرات والشكوك

كما . مجموعة من النساء المنقبات ففي غزة تظهر في الحملة االنتخابية لحماس. الكثير من الجمهور والمراقبين
ة مساجد لم يعرف لهم اهتمام آخر غير الدعوة المتشددة للتمسك بأصول الدين مثل الشيخ حامد يظهر أئم
ويرى كثير من المراقبين ان المجلس المرتقب سيكون مع  . من أصحاب الحظوظ الكبيرة للفوزوهوالبيتاوي 

.  الصعيد السياسيالعناصر الجديدة المرجح فوزها أكثر محافظة على الصعيد االجتماعي وأكثر تشداً على
 يشتمل على  الذيان المجلس التشريعي سيعكس الواقع : مدير مركز دراسات التنمية في جامعة بير زيتيقولو

وبسبب االخطاء التي ارتكبتها فتح فان : وأضاف. الميليشيات المسلحة والنساء المنقبات ورجال الدين المتشددين
 ان حقوق ون مراقبومن ناحية أخرى يرى. ي هنا حماسالجمهور يميل الى اختيار الجهة المنافسة وه

بسبب ميل نسبة مرتفعة من الجمهور النتخاب  ,ومكتسبات المرأة ستشهد تراجعاً في عهد المجلس الجديد
 سنشهد في الفترة المقبلة ميال أكبر نحو المحافظة في أننا,  فيقولالدكتور علي الجرباويأما  .مرشحي حماس

 أننا: افيضم. تريد سن قوانين إسالمية، وهنا ستلتقي مع المحافظين في كتلة فتح  ان حماسالقوانين، فليس سراً
سنشهد ميالً الى المحافظة السياسية اذ ستتحالف حماس مع الجبهة الشعبية لمواجهة الخطوات التفاوضية 

  .للحكومة مع اسرائيل
  20/1/2006الحياة 

  
  فتححماس تنقلب على نفسها وتتقمص أدوار :تحقيق .3

شهدت السنوات العشر الفاصلة بين االنتخابات التشريعية الفلسطينية االولى :  فاتنة الدجاني-القدس المحتلة 
 وبين االنتخابات الحالية تغيرات كثيرة على الساحة السياسية والحزبية، لعل ابرزها قرار حماس خوض

فتح ف . فتح ازمة حادة فيهها، في وقت تعيش، في خطوة يمكن وصفها بأنها انقالب الحركة على نفساإلنتخابات
تشعر بضراوة المنافسة، وتستعجل لملمة ذيول السلبيات التي ارتبطت بها من فساد وانفالت وصراع على التي 

السلطة، تدرك انها ال تخوض االنتخابات هذه المرة في منافسة مع نفسها، كما كانت الحال في االنتخابات 
 ,التي ال تخفي رغبتها في ان تكون جزءا من المشهد السياسي نافسة مع حماسالماضية، بل تخوضها في م

على انها حامية المشروع الوطني والقادرة على الحصول على الدعم  عمدت الى التركيز في حملتهالذلك 
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الالفت ان حماس تحاول و. المالي والسياسي الدولي عــلى عكس حماس التي يرفض الغرب التعامل معها
ويعد مجرد .  الغموض على برنامجها السياسي، خصوصا لجهة االشارة الى انها ستظهر بحلة جديدةاضفاء

فكيف تشارك حماس في . اعالنها االستعداد للمشاركة في االنتخابات والحكومة المقبلة بمثابة انقالب على الذات
رضها؟ وهل تعكس شعاراتها انتخابات المجلس التشريعي الذي يشكل احد نتائج اتفاقات اوسلو التي تعا

 االنتخابية التي تركز على االصالح، تغييراً في ثوابتها الوطنية وموقفها من المفاوضات مع اسرائيل؟
 بأنها رحلة تقمص لمواقف فتح وادوارها لجهة ,الحركةيصف البعض التحوالت التي طرأت على مواقف 
فما كان متوقعا من فتح اصال، كحركة . مي وترشيح النساءاالنفتاح والمرونة السياسية واالستعداد للتداول السل

لذلك بات البعض يطِلق على . تبنت اوسلو وشكلت حزب السلطة، اصبح االن اساسا لتحرك حماس المستقبلي
 .الحركة االسالمية تسمية فتح النظيفة

  20/1/2006الحياة 
  

 االنتخابات استفتاء شعبي على اوسلو: سعدات .4
 أن يتحدثوا به ألنفسهم، واذا لم يدركوا بعد ,من يتحدثون عن سقف أوسلوب سعدات أن األجدر قال أحمد: الخليل

 وأثتبت عدم مقدرته على االتيان بحل حقيقي يلبي ثوابتنا، فنحن , ذلكأن ارادة الشعب واالنتفاضة قد تجاوزت
  .لشعب والجماهير، ونحن نحتكم الرادة ايهنقبل باالنتخابات التشريعية كاستفتاء عل :نقول لهم

  19/1/2006الحياة الجديدة 
  

  المرشحون المنشقون عن فتح يرفضون سحب ترشيحاتهم .5
طلب  الذي رفض المرشحون المنشقون عن فتح في بيت لحم االجتماع بمحمود عباس :رام اهللا من وليد عوض

 األزمة ى مدىؤشر علي مما . بهدف اقناعهم باالنسحاب لصالح مرشحي الحركة الذين اختارتهم قيادتها,ذلك
 .الداخلية في الحركة

  20/1/2006القدس العربي 
  

 االستمرار في عملية السالم لكن ليس بأي ثمنناخبوا أريحا يطالبون : عريقات .6
االستمرار في عملية السالم لكن ب نبوالطي  في أريحاان الناخبين, عريقاتصائب قال  : فاتنة الدجاني–أريحا 

 مع حق الالجئين في 1967 بدولة مستقلة عاصمتها القدس وفي حدود عام انهم طالبوليس بأي ثمن، مضيفاً ا
 .العودة

  20/1/2006الحياة 
  السلطة تطالب بحرية الكالم للبرغوثي  .7

طالب صائب عريقات امس الرباعية ان تتدخل لدى اسرائيل للـسماح لمـروان البرغـوثي               : غزة والوكاالت 
 . الحق شرط اساسي لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة      هذا   ئه وقال ان اعطا   .هبالحديث إلى وسائل االعالم من سجن     

  فؤاد الشوبكي ووأوضح انه شدد كذلك لدى الجانب األميركي والبريطاني على ان يسمح الحمد سعدات 
  .هم أيضابالحديث لوسائل االعالم من سجن

  20/1/2006البيان 
  

   لإلنتخابات استعداداالطواريءالشرطة الفلسطينية تعلن حالة  .8
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أجهزة األمن والشرطة  أن :القدس المحتلة من آمال شحادة عن مراسلتها 20/1/2006 الخليج اإلماراتية نشرت
 ألف شرطي في جميع المناطق الفلسطينية قبل ثالثة أيام من االنتخابات التشريعية 13الفلسطينية قررت نشر 

 ,أعلن مسؤول في لجنة االنتخابات المركزيةين  في ح.لضمان نجاحها ومنع حدوث تجاوزات أو أعمال عنف
  .سيبدأ غدا  ألف شخص58 هم عدد والذي يبلغان االقتراع لقوى األمن والشرطة

 مدير عام الشرطة ان حالة الطوارئ ستعلن ابتداء من تأكيد: غزة والوكاالت من 20/1/2006 البيان وذكرت
 هناك عدة قوى ومجموعات ال ,واضاف,  بهذه المهمة نبه إلى صعوبة القيامإال أنه.  من الشهر الجاري22

   .تريد االنتخابات وهي تقاومها
سبعة اجنحة عسكرية تابعة  إلى أن :من رام اهللا 20/1/2006 القدس العربي  مراسلوليد عوضوأشار 

 سويا من لفصائل المقاومة اتفقت على الحفاظ على أمن المواطن الفلسطيني معتبرة إياه مسؤولية الجميع والعمل
  .أجل إنجاح العملية االنتخابية

  
   ليس بديال عن وحدانية السالحوحماساتفاق فتح : أبو خوصة .9

 فتح وحماس على منع ظهور السالح ال يمكن أن يكـون            تيأعلن توفيق أبو خوصة أمس أن اتفاق حرك        :غزة
 ننظـر إلـى أي      على رغم أننا  , بديالً عن وحدانية سالح السلطة في الحفاظ على األمن والنظام يوم االنتخابات           

  .اتفاق داخلي بإيجابية
  20/1/2006الغد األردنية 

  
  في نابلس تهدد بتخريب االنتخاباتة مسلحةمجموع .10

 من كتائب شهداء األقصى في نابلس أمس بالتدخل ومنع اجراء عةهددت مجمو:  فاتنة الدجاني–رام اهللا 
وطالبت محكمة االنتخابات بالتراجع عن قرار اتخذته . اطالبهاالنتخابات في المدينة في حال عدم االستجابة لم

وأبلغ ممثلون عنها المراقبين الدوليين  .بشأن طعن قدمه قائدها في قرار لفتح بتغيير موقعه في القائمة النسبية
 .بالمدينة انها ستمنع االنتخابات بالقوة في حال عدم تراجع المحكمة عن قرارها

  20/1/2006الحياة 
  

   لبحث الدعاية االنتخابّية في القدسفلسطيني اسرائيلي لقاء .11
 اسـرائيليين أعلنت مصادر فلسطينية أن اجتماعاً سيعقَد بين ممثلين عن الـسلطة الفلـسطينية و    : القدس المحتلة 

  .إن االجتماع قد يسفر عن اتفاق بين الجانبين: وقالت هند خوري .لبحث ترتيبات الدعاية االنتخابية في القدس
  20/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لسنا خصما ألميركا وأوروبا : أبو زهري .12

 طالب سامي أبو زهري أمس الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بأن يعيدا تقيـيم مواقفهمـا تجـاه                  :أ. ب. د
 نـا ولذلك فإن .  وقال إنهما يرتكبان خطأ جسيما وتاريخيا حينما يقفان في مواجهة حماس دون أي مبرر              ,الحركة
 ن مـشكلة   أ , وأضـاف  .بل على العكس من ذلك    , لهمحماس ليست خصما    ف , بتجاوز الخوف والقلق   هماننصح

  .حماس هي مع االحتالل اإلسرائيلي
  20/1/2006البيان 
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  اعتقاالت في الضفة لناشطين من حماس .13
ائيلي اعتقلت امس حوالي     ذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن قوات الجيش االسر          :غزة والوكاالت 

وأوضحت . تسعة عشر فلسطينيا في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ضمن حملتها العسكرية اليومية المستمرة             
في حـين   .  قالت إسرائيل إنهم مطلوبون لديها     ,أن اثني عشر فلسطينيا من بين المعتقلين هم أعضاء في حماس          

تحاد االوروبي أن يضغطوا على الحكومة االسرائيلية لوقـف         طالب صائب عريقات من الواليات المتحدة واال      
  . حملة المداهمات واالعتقال بحق الفلسطينيين االمر الذي قد يؤثر على سير العملية االنتخابية

20/1/2006البيان   
 

  تعزيزات سورية لقواعد جبريل في لبنان .14
لسطيني الذي يتخذ من سورية مقر له       أكد مصدر فلسطيني مطلع في دمشق أن جيش التحرير الف         : كيˆا،  دمشق
ولم يحدد المصدر المواقـع     .  مجند الزامي فلسطيني كتعزيزات لمواقع الجبهة الشعبية القيادة العامة         600دفع ب 

كمـا   .التي ارسلوا اليها في حين أشارت مصادر صحافية الى أنهم نشروا بالقرب من الحدود السورية  اللبنانية     
لذي فضل عدم ذكر اسمه أمس الى حملة قامت بها القيادة العامة  منذ أكثر من ثالثة                 أشار المصدر الفلسطيني ا   

حيث تم تطويـع    , اشهر لتجنيد متطوعين بناء على تعليمات من قيادة الجبهة وغض نظر من الجانب السوري             
عظمى مـنهم   وأكد ان الغالبية ال    .مئات عدة من الشباب الفلسطيني من المقيمين في سورية لالنضمام لصفوفها          

  .أرسل الى معسكرات للجبهة متاخمة للبنان
  20/1/2006السياسة الكويتية 

  
  استشهاد شاب بنيران االحتالل شمال الخليل .15

 استشهد إثر إصابته برصاص قوات االحتالل أمس بالقرب من مغتـصبة تيلـيم              اأفادت مصادر محلية أن شاب    
د حاول إلقاء زجاجة حارقة على دوريـة صـهيونية          وزعمت مصادر صهيونية أن الشهي     .شمالي مدينة الخليل  

  .كانت تمر في المكان، هذا وما تزال قوات االحتالل تحتجز جثمان الشهيد وترفض تسليمه
  20/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مواجهات في عرعرة بعد مقتل شاب بنيران الشرطة اإلسرائيلية .16

ة اإلسرائيلية في قرية عرعرة في فلسطين المحتلـة عـام           اندلعت مواجهات أمس بين مواطنين عرب والشرط      
وأدت المواجهات بين الشرطة والشبان العرب إلى إغالق         .  اثر مقتل مواطن بنيران الشرطة اإلسرائيلية      1948

  . شارع يوصل بين وسط إسرائيل وشمالها
 20/1/2006البيان 

  
 حملة دعائية لربط االطفال اليهود بحائط البراق .17

بدأت شركة دعاية اسرائيلية بتصوير مشاهد علي ارض ساحة وخلفية حائط البراق  : زهير اندراوس، الناصرة
واستعدادا  . استعدادا الطالق حملة دعائية واسعة تهدف الي ربط كل طفل يهودي بالعالم بحائط البراق

ئيلية ان فريق مكابي الطالقها، تم امس تصوير المشاهد االولي الخاصة بالحملة وافادت مصادر صحافية اسرا
 قال فيها ىوقد نقلت تصريحات صحافية لحاخام المبك .تل ابيب لكرة السلة ومدربه سيكونون ابطال الحملة

يجب العمل علي ان يزور هذا المكان كل شاب يهودي ولو مرة واحدة في العمر حتي يظل الترابط حيا مع 
  .جذور التراث اليهودي

 20/1/2006القدس العربي 
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  لم نخفض جودة الخدمة الطبية وال مقدارها: واأونر .18

 في بيان أصدرته أمس على أخبار نشرت أخيراً، ترافقت مـع تحـرك لجـان                 في لبنان  ردت وكالة األونروا  
لم تخفض الوكالة جودة الخدمـة وال        :بيانالوجاء في   . الفلسطينيين الشعبية وذكرت أن خدمات الوكالة تقلصت      

لقد وقع اتفاق ومستشفى بيروت الجامعي، وقد اتخذ هذا القـرار مـن أجـل               . لعكسمقدار الخدمة الطبية، بل ا    
ويهم الوكالة أن توضح أن هذا ال ينطبق إال علـى معالجـة حـاالت                مصلحة الالجئين الفلسطينيين المرضى   

ة، لم تسلم   وفي الخالص . المرحلة الثالثة، أما الحاالت غير المعقدة، فيبقى حالها كما كانت في السنوات الماضية            
الوكالة خدماتها الطبية إلى النظام الصحي الحكومي اللبناني، بل استفادت من الخدمات الطبية العاليـة الجـودة                 

  .التي تتوافر بسعر منافس
  20/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
   أسرى نفحةيعيشهاأوضاع قاسية  .19

ظروفاً مأساوية وان وضـع الـسجن       قال محامي نادي االسير ان االسرى في سجن نفحة الصحراوي يعيشون            
وقال ممثل المعتقل    .آخذ بالتدهور ويعاني االسرى من ضغط لم يسبق له مثيل من قبل ادارة السجن والسجانين              

ان التعامل اليومي داخل السجن سيئ للغاية حيث تتعمد ادارة السجن فرض غرامات مادية ضد االسرى التفـه           
ومن اساليب العقـاب    : ممنوعون من زيارات االهالي بحجج امنية، وتابع      االسباب، وقال ان العديد من االسرى       

وعن االهمـال الطبـي قـال ان        . المتبعة في السجن انه اذا ارتكب االسير اية مخالفة، يتم حرمانه من التعليم            
االسرى بحاجة الى طبيب مختص حيث يوجد العديد من الحاالت المرضية الصعبة والتي بحاجة الى متابعـة                 

  .اطباء مختصينمن 
  20/1/2006األيام الفلسطينية 

 
   مؤبدات7سجن فلسطيني ضرير  .20

شاب من سكان القدس بالسجن سبعة مؤبدات وثالثين         في القدس المحتلة على   ” اسرائيلية“قضت محكمة مركزية    
ادر وقالـت مـص   .وجرح العشرات” إسرائيليين “7عاماً، بتهمة تقديم المساعدة لمنفذ عملية وأسفرت عن مقتل  

  .، وهو ضرير، قام بإيواء منفذ العملية مع علمه بنيته في تنفيذهاالشابحقوقية إن 
  20/1/2006الخليج اإلماراتية 

 
   في القدس لحماس  انتخابيااالحتالل يغلق مكتباً .21

فـي    أعلن ناطق باسم الشرطة االسرائيلية ان الشرطة أغلقت أمس مكتباً تـستخدمه حمـاس              :غزة والوكاالت 
 المكتب ما هو اال حلقة أخرى في سلسلة مـن المكاتـب            : وقال . لالنتخابات التشريعية بالقدس الشرقية   الدعاية  

  . التي تستخدمها حماس في حملتها االنتخابية
20/1/2006البيان   

   السالم مفاوضاتبيريز يتعهد باسم أولمرت باستئناف  .22
 نقلت وسائل االعالم العبرية عن بيريز :لحميالناصرة اسعد ت نقالً عن مراسلها في 20/1/2006الحياة نشرت 

 االسرائيلي ورسم الحدود الدائمة للدولة -انه أبلغ رايس ان اولمرت يرغب في انهاء الصراع الفلسطيني
 على التغييرات ها أطلعهوأشارت وسائل االعالم الى ان. العبرية من خالل اتفاق ينجز طبقاً لجدول زمني قصير

 فإن اسرائيل تشهد تعزز تيار الوسط الذي يقوده كديما، هوبرأي. لسياسية في اسرائيلالحاصلة في الخريطة ا
وتابع ان تنفيذ االنسحاب من غزة وتشكل  .مضيفاً ان الحزب يعتزم استئناف عملية السالم فوراً بعد االنتخابات
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ت سياسية والتوصل الى تسوية كديما يعتبران تغيراً استراتيجياً مهماً في اسرائيل يتيح فرصاً جديدة لدفع خطوا
 .ولمح الى ان اسرائيل تنوي اخالء مناطق محتلة أخرى وغزة لم تكن نقطة النهاية انما نقطة البداية. دائمة

وعن االنتخابات الفلسطينية قال ان اسرائيل ستنتظر نتنائجها آملة ان تمكنها من استئناف الحوار المباشر مع 
رفضت تسيبي ليفني اعتبار اشتراط اسرائيل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من جهتها  .القيادة الفلسطينية

   .بتجريد الفصائل، خصوصاً حماس من سالحها تدخالً في الشؤون الفلسطينية
 ان محمود عباس تعهد للغرب بأن يعمل على         يفنيقالت ل : تل أبيب  من 20/1/2006الشرق األوسط   وأضافت  

اسرائيل نجحت بإقنـاع قـادة دول       أن  : وأضافت. ة المسلحة مباشرة بعد االنتخابات    تفكيك التنظيمات الفلسطيني  
الغرب بخطورة اجراء االنتخابات الفلسطينية قبل أن يتم وقف اطالق النار وقبل أن يـتم تفكيـك التنظيمـات                   

وتعهد لهم  . ىولكن أبو مازن أقنعهم بالمقابل أن االنتخابات ضرورية له حتى يكافح االرهاب والفوض            . المسلحة
وفي المقابل فإن هؤالء القادة تعهدوا السـرائيل        .  وتركيب الحكومة  اتبمباشرة هذه العملية فور انتهاء االنتخاب     

ودعم اسرائيل في الخطوات التـي      . بالتخلي عن دعم السلطة الفلسطينية وقطع العالقات معها إذا لم يف بوعده           
  . ستتخذها لمواجهة الوضع الجديد

  
  ن القلق والالمباالة في مواجهة االنتخابات الفلسطينيةاسرائيل بي .23

يعرب المسؤولون االسرائيليون عن مخاوفهم من تنامي شعبية حماس في االنتخابات في حين             :  ا ف ب   ،القدس
.  في االنتخابـات   تهاوعملت الحكومة االسرائيلية على منع مشارك      .يبدي الرأي العام االسرائيلي المباالة حيالها     

، وانتهت سلطات االحتالل الـى      تها الحملة الدولية وال التهديد بعرقلة االنتخابات نجحا في منع مشارك          ولكن ال 
ويقول  .الموافقة على السماح لفلسطينيي القدس بالمشاركة في االنتخابات مع منع حماس من خوض حملتها فيها              

ضغوطات االسرة الدوليـة وانمـا الن       المحلل السياسي مارك هيلر ان الحملة االسرائيلية لم تفشل فقط بسبب            
ويضيف الباحـث فـي مركـز جـافي للدراسـات            .اسرائيل نفسها كانت مترددة ومنقسمة حيال هذه المسألة       

لكن عدا عن رد الفعل البديهي هذا       ،   بالطبع حماس هي العدو اللدود السرائيل      :االستراتيجية في جامعة تل ابيب    
ة على التاثير على نتيجة االنتخابات وانه على العكس من ذلـك فـان اي               ايقنت القيادة السياسية انها غير قادر     

ويرى الباحث شاول ميشال     .محاولة للتدخل ضد حماس، من شأنها ان تسهم في زيادة شعبيتها بين الفلسطينيين            
ويـضيف   .ان هناك مخاوف حقيقية بين المسؤولين من ان يقوى نفوذ حماس كمـا حـدث مـع حـزب اهللا                   

ؤون الشرق االوسط في جامعة تل ابيب ان اي نجاح سياسي تحققه حماس يشكل في الواقـع                 المتخصص في ش  
لكن هذا ال    . لن تتراجع عن المطالبة باستعادة االرض      هاوسيلة اكيدة لتأجيل التوصل الى اتفاق سالم نهائي، الن        

يـة بعـض المـسؤولين    اكثر براغماتية، وهذا يتفق تماما مـع رؤ ها يمنع من التوصل الى اتفاقات مرحلية مع 
وقبل شهرين من االنتخابات االسرائيلية، يبدو الراي العام االسـرائيلي غيـر مبـال ازاء هـذه                  .االسرائيليين

وتقول الباحثة االجتماعية تمار هرمان ان ما يهم القسم االكبر من اليهود االسرائيليين هو               .المخاوف والحسابات 
 استطالعات الرأي التي اجريناها تبين ان االسرائيليين لم يهتمـوا           .االنفصال عن الفلسطينيين بافضل الشروط    

وتضيف مديرة مركز شتاينمتز للـسالم       .باالنتخابات الفلسطينية االولى ويبدون اهتماما اقل باالنتخابات الحالية       
   .في جامعة تل ابيب ان االسرائيليين ال يأبهون ان تقدمت حماس على حساب السلطة

  20/1/2006الغد األردنية 
  

  اولمرت ليس متعجال لقاء الرئيس الفلسطيني  .24
قال ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي ان اولمرت ليس على عجلة من امره للقاء محمـود               :  جمال جمال  ،القدس
  واوضح ان اولمرت يعتقد أن اسرائيل فشلت حتى االن في فرض القانون اإلسرائيلي على الضفة . عباس
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  .بد من الوصول الى حل نهائي للخالفات الفلسطينية اإلسرائيليةواكد انه ال. الغربية
  20/1/2006الدستور 

 
 صعود في شعبية العمل وكديما وهبوط في شعبية الليكود .25

أشارت استطالعات الرأي التي نشرت أمس في اسرائيل الى ان شعبية العمل آخذة بالـصعود، وأن                : تل أبيب 
ابات اليوم سيكون بمقدور هذين الحزبين وحدهما أن يحـصال علـى            ولو جرت االنتخ  . كديما يواصل ارتفاعه  

فقـد اشـار اسـتطالع ليـديعوت        . أكثر من نصف أصوات النواب في الكنيست ويشكال االئتالف الحكـومي          
، مقعدا12 مقعدا، الليكود 21 العمل،  مقعدا43 كديما: أحرونوت إلى أن توزيع المقاعد سيكون على النحو التالي        

مقاعـد، االتحـاد القـومي      6اسرائيل بيتنا    مقاعد،6مقاعد، يهدوت هتوراه    8ألحزاب العربية   مقاعد، ا 9شاس  
. مقاعد، شنوي تتوقع االستطالعات اليوم أن يختفي من الخريطة الـسياسية          3مقاعد، المفدال   5مقاعد، ميرتس   5

  . وقد يحل محله أحد أحزاب الوسط الجديدة مثل حزب تفنيت
  20/1/2006الشرق األوسط 

  
  قائمة العمل اإلنتخابية للنائي وبن إليعيزر يقاطعان اإلجتماع األول ف .26

عقد أعضاء قائمة العمل اإلنتخابية إجتماعهم األول الخميس، وقد حضر اإلجتماع جميع المنتخبين، وتغيب عنه               
بان لكونهمـا    تغيبهما بسبب جدول أعمالهما، إال أنه يسود اإلعتقاد بأنهما غاض          وعلال !بن إليعيزر ومتان فلنائي   

يشتبهان بإن بيرتس عمل ضدهم في اإلنتخابات الداخلية، وعلى تدريجهم في مواقع متأخرة نسبياً فـي قائمـة                  
  .العمل اإلنتخابية

  19/1/2006 48عرب 
  

 استعداد أقل للدفاع عن الدولة وأكثر لمغادرتها: الشباب والفقراء في إسرائيل .27
ي للرأي تراجع ما سمي الحس الوطني لدى االسـرائيليين بـسبب    أظهر استطالع إسرائيل   : آمال شحادة  ،القدس

وفـي دراسـة     .تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية ما يضع المخططات السياسية والديموغرافية وسط خطر          
خاصة حاول من خاللها معهد السياسات واالستراتيجية في مركز متعدد المجاالت هدفه معرفة الحس الـوطني                

لكيان وإلى أي مدى يمكن الحديث عن حصانة قومية كشف أن ارتباط مجموعة كبيـرة مـن                 لدى اليهود في ا   
 .المجتمع االسرائيلي بالدولة والقومية وخصوصاً جيل الشباب آخذة بالوهن، ما اعتبره كتـساف مقلقـاً للغايـة               

لدولـة، ويفكـر    شبان اسرائيليين في جيل العشرين غير مستعد للقتال في سبيل ا          7من كل   1وبينت الدراسة أن    
وشـملت الدراسـة    . %58بالهجرة وتصل النسبة العامة في اسرائيل التي على استعداد للهجرة إلى            4من كل   1

 .منهم يرفضون فكرة الهجـرة    % 70 وحاول معدوها إبراز أحد االستنتاجات فيها، والذي بين أن           48فلسطينيي
 السن ومن غير مواليد الكيان ومـن أصـحاب          أما بالنسبة للحس الوطني فبينت الدراسة أنه موجود لدى كبار         

ويـضع االسـرائيليون االنجـازات       .اآلراء السياسية اليمينية أكثر من غيرهم وبين النساء أكثر من الرجـال           
التكنولوجية والعلمية في المكان األول الذي يتفاخرون به ثم أجهزة األمن، أما سياسة الرفاه االجتمـاعي فهـي                  

   .تأتي في المكان األخير
  20/1/2006الخليج اإلماراتية 
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  يديعوت احرنوت تنشر كاريكاتيرا تتهجم فيه على عباس  .28

 . نشرت يديعوت أحرونوت أمس رسما كاريكاتيريا يـسيء األدب لمحمـود عبـاس             :رام اهللا ،  يوسف الشايب 
ل له سـيد    ويقو, ونشرت يديعوت أحرونوت كاريكاتيراً يبحث خالله أولمرت عن عباس داخل حاوية للنفايات           

   .أريد أن أتحدث اليك بشأن الحل النهائي يا مستر عباس, عباس
  20/1/2006الغد األردنية 

  
  شركة مدنية تدير معبر إيريز .29

أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه بدأ نقل المسؤولية عن معبر إيريز إلى إدارة نقاط             :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا 
إثر إعادة انتشار القوات األمنية في المنطقة بعد استكمال االنفصال          : وقال .العبور في وزارة الدفاع اإلسرائيلية    

من غزة واستمرارا لمبادرة نقل المسؤوليات عن المعابر األمنية من الجيش إلى أيد مدنية فـإن معبـر إيريـز     
ـ                    ا سيشغل من قبل شركة مدنية متعاقد معها من قبل حكومة إسرائيل وتحـت توجيهـات وزارة الـدفاع وطبق

  .للخطوط األمنية المتفق عليها بين وزارة الدفاع والجيش
  20/1/2006الوطن السعودية 

 
  نصر اهللا أبو الخدعوإسرائيل ترفض اعتبار أراد ميتاً  .30

السيد حسن نـصر اهللا، بـأن رون أراد         أقوال  رفضت إسرائيل    :القدس 20/1/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
واعتبـر  . ههذه األقوال بمثابة داللة على أن نصر اهللا ال يعرف شيئاً عن           واعتبرت مصادر أمنية    . ميت ومفقود 

محامي عائلة أراد التقرير الذي قدمه الموساد، قبل نحو أسبوعين، ويتوقع فيه أن يكون أراد ميتاً، كان المصدر                  
  .الذي اعتمد عليه نصر اهللا في أقواله في محاولة لتحقيق أهداف سياسية له

قال آفي ديختر إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن تل أبيب تنطلق من فرضـية أن              : 20/1/2006السفير  وأضافت  
نصر اهللا هـو     وقال إن . واعتبر محامي عائلة اراد، أن نصر اهللا سيد المتالعبين        . اراد ما زال على قيد الحياة     

 )أ ب، يو بي أي. (أبو الخدع والتحايل
  

  ألف يهودي يحتفلون بمولد أبوحصيرة : مصر .31
 احتفل أمس اكثر من ألف يهودي بمولد ابوحصيرة في قرية دمتيـوه قـرب دمنهـور                : محمد صالح  ،حيرةالب

.  وسط اجراءات أمنية مشددة، وفي حضور القنصل العام االسرائيلي ومجموعة من حاخامات اليهود             المصرية
 إقامـة االحتفـال      سنوات بحظر  5تم االحتفال رغم صدور حكم من محكمة القضاء االداري باالسكندرية منذ            

انتشر اليهود فـي طرقـات      . وتم فرض حظر تجوال علي أهالي القرية      . ونقل رفات أبوحصيرة الي اسرائيل    
علمت الوفد ان اليهود الذين حضروا االحتفال وصلوا         و .القرية وحول القبر وارتدي معظمهم القلنصوة اليهودية      
  .   ان كان معظمهم يأتي في الماضي من اوروبامن اسرائيل رأسا الي مطاري القاهرة واالسكندرية، بعد

  20/1/2006الوفد المصرية 
  

   فلسطين لألوراق الـماليةق جديدة لسوشركة 20توقع دخول  .32
توقع الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس الـمال، أن يصل عدد الشركات الـمدرجة للتـداول فـي                 :حامد جاد 

 شركة جديـدة    20 شركة، وذلك عبر دخول نحو       48الي، إلى   سوق فلسطين لألوراق الـمالية، خالل العام الح      
ونوه إلى أن الشركات الجديدة، الـمتوقع دخولها تعمل في تخصصات وأنـشطة اسـتثمارية فـي            .إلى السوق 
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مختلف القطاعات االقتصادية، الفتاً إلى أن آلية إدراج أسهم الشركات الجديدة تتم بداية عبر اتفاق فني ومـالي                  
وأعلـن   .وق، ومن ثم حصول تلك الشركات على الـموافقة الرسمية من هيئة سوق رأس الـمال             مع إدارة الس  

  .أن الهيئة تعتزم، افتتاح مقر لها في محافظة غزة، لتوسيع مستوى خدماتها
  20/1/2006األيام الفلسطينية 

  
 مشاركة حماس في السلطة مرتبطة بتخليها عن السالح: شتاينماير .33

لماني فرانك شتاينماير أمس قبول بالده مشاركة حركة حماس في أي حكومة فلسطينية ربط وزير الخارجية األ
طالما ستتنازل ) الفلسطينية(وقال إن من حق أي جهة أن تشارك في الحكومة . مرتبطة بتخليها عن سالحها

ة على وتركزت محادثات شتاينماير في القاهر .عن العنف، بما فيها حماس، وإن كانت حماس ال تفعل ذلك
وقال مصدر مسؤول في .  الفرص والتحديات في إسرائيل واألرض الفلسطينية قبل االنتخابات منها ملفملفات

وزارة الخارجية المصرية أمس إن أبو الغيط أكد خالل لقائه شتاينماير أهمية الدعم األوروبي سياسياً ومادياً 
رائيل بالتعاون اإليجابي مع السلطة الفلسطينية بما للسلطة الفلسطينية، ودور االتحاد األوروبي في مطالبة إس

  .يؤدي إلى تهيئة األجواء الستئناف المفاوضات
  20/1/2006الحياة 

  
 مسؤولون أوروبيون يعتبرون ترتيبات انتخابات القدس غير كافية .34

ومـة  وصف مراقبون في االتحاد االوروبي ومسؤولون فلسطينيون االستعدادات اللوجستية المقدمـة مـن الحك             
االسرائيلية لتمكين سكان القدس المحتلة من اإلدالء بأصواتهم في االنتخابات التشريعية غير كافية لتأمين مناخ                

وقالت كبيرة المراقبين االوروبيين، تكمن الصعوبة في التفاصيل الدقيقة مضيفة اذا اتفـق علـى                . عادل وحر 
لرد على هذه المقوالت قال المتحدث باسم الـشرطة         وفي معرض ا   . القضايا السياسية فستحل القضايا الفرعية    

االسرائيلية بن روبي هذه االدعاءات تتكرر مع كل عملية انتخاب تتم في القدس واضاف ان ادارته تعمل على                  
  . انهاء الترتيبات الخاصة بعملية االقتراع

  20/1/2006الشرق األوسط 
  

   مراقبا الى االنتخابات الفلسطينية80كارتر يقود  .35
لن مركز كارتر في اتالنتا ان جيمي كارتر وعددا من القادة االوروبيـين سـيراقبون ميـدانيا االنتخابـات                   اع

وسيقود الرئيس الديموقراطي االسبق وفدا من المراقبين يضم ثمانين شخصا من مختلـف             . التشريعيةالفلسطينية
 وفي حقوق االنسان وخبراء مـن المنطقـة وقـادة           ان الوفد يضم نوابا وخبراء في االنتخابات      ومناطق العالم،   

  .سياسيين من اميركا الشمالية والشرق االوسط واوربا وافريقيا وآسيا
  20/1/2006الدستور 

  
  تحرك في كل االتجاهات بشأن السالح الفلسطيني:  لبنانمجلس وزراء .36

ـ       ال ضرورة تنفيذ قرارات      اللبناني اكد مجلس الوزراء   سطيني داخـل وخـارج     مجلس في شـأن الـسالح الفل
المخيمات، وسوف يكون تحرك للحكومة في كل االتجاهات لضمان التنفيذ الذي يحقق الغايات المطلوبة، ألنـه                
لم يعد مقبوال االستمرار في استخدام هذا السالح ضد اللبنانيين وابتزازهم به في شكل يتعارض تماما مع كل ما              

قال العريضي نأمل تنفيذا سلميا لكل هذه القـرارات الن          و. طينييخدم القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلس     
  .في ذلك مصلحة للشعب اللبناني وللشعب الفلسطيني

  20/1/2006السفير 
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   اللبنانيقنبلة على حاجز للجيش .37

ألقى مجهولون، مساء أمس، قنبلة يدوية بالقرب من حاجز الجيش الكائن عند مدخل عين الحلـوة لجهـة درب                   
وطالبت قيادة الجيش   . أطلق عنصر الحراسة في الجيش النار باتجاه مطلقي النار الذين الذوا بالفرار           وقد  . السيم

وهددت باتخاذ إجراءات منها العـودة للمراقبـة والتـدقيق          . القوى والفعاليات الفلسطينية بتسليم مطلقي القنبلة     
وأبلغت قيـادة الجـيش فعاليـات       . لمخيموالتفتيش عند حواجز الجيش المنتشرة للداخلين والخارجين من والى ا         

 .صيدا بهذا األمر
  20/1/2006السفير 

  
  القمة السورية اإليرانية تعلن دعم المقاومة الفلسطينية .38

أعلن بشار األسد في مؤتمر صحافي مع نظيره االيراني ان سورية وايران تدعمان الشعب الفلـسطيني                : دمشق
   . في اقامة دولة مستقلةفي صموده على ارضه ومقاومته اسرائيل وكذلك

  20/1/2006الغد األردنية 
  

  أبوالغيط يجري اتصاالً هاتفياً بوزيرة خارجية إسرائيل الجديدة .39
 اتصاالً هاتفياً مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية الجديدة تسيبي لفنـي، تنـاول              المصري أجرى وزير الخارجية  

لوزارة الخارجية أن أبوالغيط أكد خالل االتصال على        وذكر بيان    . الوضع في إسرائيل واألراضي الفلسطينية    
 . أهمية قيام الطرفين بالعمل من أجل احتواء الموقف وبناء الثقة بينهما والعمل على العودة إلـى المفاوضـات                 

  .وأشار البيان إلى أن لفني أكدت استعدادها للعمل مع مصر والفلسطينيين من أجل استئناف عملية السالم
 20/1/2006البيان 

  
 إيقاف ضابط أمن وقائي فلسطيني تسلل إلى مصر .40

أوقفت أجهزة األمن المصرية ضابطاً فلسطينياً، يتبع األمن الوقائي الفلسطيني، وقال           :  يسري محمد  ،مصر رفح
مسؤول أمني مصري، إن الضابط الفلسطيني قد اعترف في التحقيقات، بأنه دخل إلى األراضي المصرية عبر                

أن الضابط لم يفصح عن سبب دخوله إلى البالد، أو السبب في عدم عودته إلـى المنـاطق،                  والحدود الدولية،   
وتابع أن الضابط برتبة رائد وأنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية،             . ضمن الفلسطينيين العائدين  

  . إلعادته لألراضي الفلسطينية
  20/1/2006الشرق األوسط 

  
   للشعبية للجبهةعما د دانمركيتي شيرت .41

 2006شيرت لصيف   - يطلق مصمم ازياء اسكندنافي اليوم في كوبنهاغن اول مجموعة تي          :ب‚ف‚ا،  كوبنهاغن
‚ لدعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا حسب ما اعلن المتحـدث باسـمه                

سلحة الثورية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خمـسة        وقال ان شركة فايترز اند الفرز ستدفع الى القوات الم         
واضاف ان هذه االموال ستستخدم لتمويل ورشة فنيـة         .  يورو 23شيرت يباع بسعر    -يورو عن كل قميص تي    
وقال ان ملهمتـه هـي المناضـلة        ‚ واوضح ال نخشى احالتنا على القضاء او ادانتنا       . في االراضي الفلسطينية  
  .عبية ليلى خالدالفلسطينية في الجبهة الش

  20/1/2006الوطن القطرية 
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  عملية ذات مغزى سيىء  .42
رالدستو يأر   

ارادت حركة الجهاد االسالمي ان تعلن موقفها السلبي من االنتخابات الفلسطينية فبعثت رسالة دموية الى مطعم 
قت بالذات الذي تستعد فيه في تل ابيب مخترقة بذلك اتفاقاً ضمنياً بعدم ارتكاب اعمال من هذا النوع في هذا الو

القوى الفلسطينية لخوض االنتخابات التشريعية يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي وسط اهتمام جيد من 
  .المجتمع الدولي الذي ينتظر تلك الخطوة لكي يدفع باتجاه منح الشعب الفلسطيني دولة مستقلة

العملية جملة وتفصيالً ورأت انها تضر بالعملية االنتخابية، السلطة الوطنية الفلسطينية التقطت الرسالة فأدانت 
وربما ادركت حركة فتح وحركة حماس بعد اتفاقهما قبل يومين على موقف مشترك للتعامل مع االنتخابات بما 
في ذلك وقف العمليات العسكرية ان لحركة الجهاد التي اعلنت على الفور مسؤوليتها عن العملية االستشهادية 

 آخر تم التعبير عنه برسالة آدمية ملغومة تم ارسالها لالسرائيليين الذين يتابعون بقلق االزمة السياسية التي رأياً
تعيشها اسرائيل اثر غياب رئيس وزرائهم ارئيل شارون عن الساحة، وفي وقت تتأرجح فيه كفتا الميزان بين 

جاه يرفض منح الفلسطينيين اي حقوق وال يقبل اتجاه يقبل بما دون الحد االدنى من الحقوق الفلسطينية وات
االنسحاب شبراً واحداً من ارض اسرائيل المقدسة بينما الرأي العام االسرائيلي يؤيد بنسبة الثلثين منح 

آخر ما يمكن ان نفعله هو الوقوف ضد اي شكل من اشكال النضال .الفلسطينيين السيطرة على احياء في القدس
، ذلك ان سبب كل هذا العنف هو االحتالل البغيض والعدوان اليومي على الشعب الفلسطيني ضد االحتالل

الفلسطيني الذي يمارس ضده ارهاب منظم وانتهاك صارخ لجميع المعاهدات والقوانين واالعراف الدولية، 
تظرة، ولكننا نتحدث في هذه المرحلة عن عملية سياسية يحتاجها الشعب الفلسطيني كي يقيم قواعد دولته المن

وكي يثبت امام المجتمع الدولي انه شريك فاعل في عملية السالم على عكس ما تدعي اسرائيل، فما الذي 
تضيفه تلك العملية لنضال الشعب الفلسطيني وما هي الفائدة منها اذا كانت تصب في صالح بنيامين نتنياهو 

 للشعب االسرائيلي كي يجره الى حيث يقف زعيم الليكود الذي يتلقط اخطاء الجميع ويلعب على الهاجس االمني
  .هو في اقصى اليمين المتطرف

لم تأت العملية من فراغ، فقد ارادت حركة الجهاد االسالمي ان يكون لها مغزى خاص يجعل من نتنياهو 
الطرف االفضل في معادلة الصراع الفلسطيني االسرائيلي، ولكن تلك الحركة وهي تعلم ذلك جيداً ال تمثل كل 

لشعب الفلسطيني وال منظماته الكبيرة او هيئاته الكثيرة انها في الواقع تيار ال يتوقف كما ينبغي عند البعد ا
الوطني للقضية الفلسطينية بل ويعطي للفكرة الدينية اولوية مطلقة حاله في ذلك حال الطرف اآلخر في الجانب 

ت باغتيال اسحق رابين حين كانت العملية السلمية في االسرائيلي الذي نسميه بالقوى الدينية المتطرفة التي قام
  .اوجها

من الواضح ان العملية خططت بشكل يمكن ان يؤدي الى خسائر كبيرة في االرواح لكن وقوع عدد قليل من 
القتلى ربما يقلل من خطورتها ومن الضجة التي كانت ستحدثها بالتزامن مع وصول الوفود الدولية التي 

 المراقبة التي هي اشبه بالدعم المعنوي للشعب الفلسطيني، ومع ذلك فإن اسرائيل ستتخذ ستشارك في اعمال
من العملية ذريعة لكي تقول ان تلك الوفود ليست في امان، وانها مضطرة التخاذ تدابير استثنائية، وغير ذلك 

 تضر بالموقف ليست عملية تل ابيب في صالح القضية الفلسطينية وهي.من اساليب اسرائيلية مكشوفة
الفلسطيني الراهن وبحركة الشعب الفلسطيني في اطار عملية سياسية ضخمة، فإذا كان قادة تلك الحركة 
مدركين لتلك الحقيقة فهذا ليس من حقهم، وان لم يكونوا كذلك فعلى القوى الفلسطينية االخرى ان تقوم بواجب 

  .الشرح واالقناع
20/1/2006الدستور   
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  تكامل ال تنافس: طينية واالقتصاد اللبنانيقوة العمل الفلس .43
 صقر أبو فخر

ففي هذه السنة انسحبت القوات العثمانية . ، أي حدود حقيقية فاصلة1917لم يكن بين لبنان وفلسطين، قبل سنة 
وفي هذه السنة . من فلسطين التي وقعت فورا تحت السيطرة المباشرة للقوات البريطانية بقيادة الجنرال أللنبي

. 1923ثم لم تلبث الحدود ان ظهرت بموجب اتفاق نيوكمب بوليه في سنة . ضا صدر إعالن بلفور المشهورأي
ومهما يكن األمر، فقد عاش في فلسطين الكثير من العائالت اللبنانية والسورية وحتى العراقية، وهؤالء كانت 

وا في شتى المهن كالتجارة والحرف والنقل تجذبهم إليها المدن الساحلية المزدهرة أمثال يافا وحيفا وعكا، فعمل
والصحافة، وأسهموا في الحياة السياسية واالقتصادية والعمرانية اسهاما مشهودا، وبرز من بينهم أعالم 
مشهورون أمثال إميل البستاني مؤسس شركة الكات ونجيب نصار مؤسس مجلة الكرمل في حيفا وعجاج 

  . ع البستاني الشاعر والمترجم المعروفنويهض مؤسس صحيفة العرب في القدس وودي
وكان من جراء ذلك ان تدفق نحو مئة وعشرة آالف .  سقطت فلسطين بأيدي الصهيونية1948في سنة 

  . ومنذ تلك السنة فصاعدا بدأت مرحلة جديدة من الصراع في تاريخ المنطقة العربية. فلسطيني الى لبنان
قبل تلك الحقبة، وحتى ثالثنيات القرن . 1948د نكبة فلسطين في سنة لم يبدأ االزدهار اللبناني، فعال، إال بع

العشرين، كان لبنان مجرد مجموعة من القرى المتناثرة في الجبل تتميز بهواء صحي مالئم للمصطافين 
، حمل الالجئون معهم الى لبنان دفعة 1948لكن، بسقوط فلسطين سنة . الفلسطينيين والسوريين والعراقيين

وهذا األمر أطلق .  مليار دوالر بأسعار هذه األيام15 مليون جنيه استرليني، اي ما يعادل 150حو واحدة ن
فورة اقتصادية شديدة االيجابية، فاليد العاملة الفلسطينية المدربة ساهمت في العمران وفي تطوير السهول 

وكان إلقفال ميناء حيفا . ي الواسعالساحلية اللبنانية، والرأسمال النقدي أشاع حالة من االنتعاش االستثمار
ومطار اللد شأن مهم جدا في تحويل التجارة في شرق المتوسط الى ميناء بيروت ثم في إنشاء مطار بيروت 

وفي هذا السياق لمع . الدولي بعدما كان مطار بئر حسن مجرد محطة متواضعة الستقبال الطائرات الصغيرة
ن كان لهم شأن كبير في االزدهار اللبناني أمثال يوسف بيدس مؤسس بنك في لبنان الكثير من الفلسطينيين الذي

انترا وكازينو لبنان وطيران الشرق األوسط واستديو بعلبك وحسيب الصباغ وسعيد خوري مؤسسا شركة اتحاد 
شركة ، ورفعت النمر البنك االتحادي العربي ثم بنك بيروت للتجارة وباسم فارس وبدر الفاهوم ال222المقاولين 

العربية للتأمين وزهير العلمي شركة خطيب وعلمي وكمال الشاعر دار الهندسة وريمون عودة بنك عودة، 
عالوة على عبد المحسن القطان وتيوفيل بوتاجي وتوفيق غرغور وادوين أبيال ومحمود فستق ورضا ايراني 

  . وغيرهم كثيرون
  اليد العاملة الفلسطينية واالقتصاد اللبناني 

لبنية االقتصادية في لبنان، في مطلع األربعينيات من القرن العشرين، تقوم على االنتاج السلعي الزراعي كانت ا
لكن، في ما . من مجمل الناتج الوطني الشامل% 50فكانت حصة هذا القطاع تقارب . والصناعي والحرفي

صتها في الناتج الوطني الشامل بعد، راح االقتصاد اللبناني يتحول، بالتدريج، نحو الخدمات التي ازدادت ح
وكان للنكبة الفلسطينية دور مهم في هذا التحول وال سيما مع ازدهار ميناء بيروت ومطارها %. 68لتصل الى 

الدولي والقطاعين المصرفي والعقاري، فضال عن استئثار ميناء الزهراني وميناء طرابلس بالنفط السعودي 
في أي حال، فقد توزع معظم العمال الفلسطينيين األوائل . ميناء حيفاوالعراقي اللذين توقف تصديرهما الى 

واشتهرت، في البدايات . على الزراعة والبناء، واتجهت األقلية منهم الى الصناعة والخدمات ووظائف األونروا
. آل عطايااألولى بعد النكبة، بعض العائالت الفلسطينية التي كان لها شأن بارز في تطوير بساتين الجنوب مثل 

وقد استفادت . الخ... كما كان لليد العاملة الفلسطينية حضور في معامل جبر وغندور وعسيلي واليمني
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القطاعات االنتاجية اللبنانية كثيرا من جهد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يتقاضون أجورا أقل ويعملون 
 حينما انخفض يوم 1955الحال حتى سنة واستمرت هذه .  ساعة12ساعات أكثر، فكان يوم العمل يستغرق 

 1965 ساعات ابتداء من سنة 7 ساعات، ثم أصبح 8العمل للعامل الفلسطيني، نظريا على األقل، الى 
  . فصاعدا

فهي، في نهاية المطاف، محدودة العدد وضئيلة . لم تكن اليد العاملة الفلسطينية منافسة لليد العاملة اللبنانية بتاتا
تينيات القرن العشرين كانت أعداد العمال الفلسطينيين في لبنان ال تزيد على الثالثين ألف وحتى س. الحجم

  : فالفلسطينيون الالجئون انقسموا، اجتماعيا، إلى ثالث فئات هي. عامل فقط
وهؤالء شكلوا . وهم رجال األعمال وأصحاب الرساميل وذوو الخبرة في ميادين المال والتجارة: الفئة العليا

وتولت شركات الكات واتحاد المقاولين والبنك . من الالجئين، ومعظمهم اكتسب الجنسية اللبنانية% 5 نحو
  . العربي تشغيل بعض هذه الكفاءات الفلسطينية

وهم حملة الشهادات الجامعية والمهنية، وهؤالء عملوا في االدارة والتدريس والخدمات، وكانوا : الفئة الوسطى
) من طاقة العمل% 50(وتميزت هذه الفئة .  أجور أمثالهم اللبنانيين وبال أي ضماناتيشتغلون بأجور أقل من

وقد . بهجرة أبنائها الى دول الخليج العربي، وهؤالء كانوا يعيدون تحويل مدخراتهم الى المصارف اللبنانية
تكوين احتياطي مهم أسهمت التحويالت المالية لهؤالء في تنشيط الطلب على السلع وعلى العقارات معا، وفي 

  . من العمالت األجنبية لدى مصرف لبنان
وهؤالء هم سكان المخيمات بالدرجة األولى الذين ساهموا في تحسين القطاع الزراعي، وفي إمداد : العمال

  . القطاع الصناعي في الدكوانة وتل الزعتر والمكلس والشويفات باليد العاملة، وفي تطوير قطاع البناء
بطالة ظاهرة عامة في الوسط الفلسطيني في لبنان إال ان انتقال منظمة التحرير الفلسطينية اذا كانت ال

وقد كان .  فصاعدا ساعد في امتصاص جزء من العمالة الفلسطينية1969ومؤسساتها الى لبنان منذ سنة 
اهد والمؤسسات لألونروا، بالتأكيد، دور معروف في تشغيل أعداد وافرة من الفلسطينيين في المدارس والمع

وبهذا المعنى يمكن القول إن اليد العاملة الفلسطينية لم تشكل في اي يوم من األيام منافسا جديا لليد . التابعة لها
العاملة اللبنانية، بل ان مساهمة الفلسطينيين في تطوير بعض القطاعات االقتصادية اللبنانية أفسح في المجال 

  . تفيد من اتساع األسواق الذي ُأتيح لها جراء هذه المساهمةأمام اليد العاملة اللبنانية لتس
  

  قوة العمل الفلسطينية في لبنان 
 ألف الجئ مسجل في قيود األونروا او في مديرية شؤون الالجئين او األمن 400في لبنان اليوم أكثر قليال من 

واستنادا .  ألف فلسطيني فقط230ف و ال200لكن المقيمين فعليا على األراضي اللبنانية يتراوحون بين . العام
الى ذلك فإن قوة العمل الفلسطينية في لبنان حاليا ال تتجاوز الخمسين ألف عامل يتوزعون على البناء 

وتتجه عمالة النساء، على . والزراعة ومحطات الوقود واألفران والصيد البحري وحراسة المباني والخدمات
عامل القريبة من المخيمات والبساتين، فضال عن الجمعيات األهلية ضآلتها، الى معامل الخياطة وبعض الم

  . العاملة في الوسط الفلسطيني ومؤسساتها مثل رياض األطفال وبعض المشاغل الحرفية
إن هذه القطاعات غير منافسة لليد العاملة اللبنانية التي تفضل االلتحاق بوظائف الدولة او وظائف القطاع 

وال بد من االشارة الى ان جانبا من قوة العمل الفلسطينية يندرج في إطار العمالة . ىالخاص بالدرجة األول
من الطاقة الكلية لقوة العمل % 40الموسمية ما يرفع نسب البطالة الى معدالت عالية ربما تصل الى نحو 

  . الفلسطينية
 محاميا، وأعدادا غير 40لى  مهندس وحوا300 طبيبا فلسطينيا في لبنان وقرابة 350لنالحظ ان هناك نحو 
فالمهندس إذا حظي بعمل لدى إحدى . وهؤالء يعملون في مهن ال تتالءم وخبراتهم. محددة من الصيادلة

 Jobشركات المقاوالت فهو يعمل فورمان على سبيل المثال، وإذا اشتغل مهندسا بالفعل فإن توصيفه الوظيفي 
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Descriptionحاولوا افتتاح عيادات خاصة في داخل المخيمات، فإذا وثمة بعض األطباء .  يبقى فورمان
أما . بالسلطات القضائية تصدر مذكرات جلب بحق هؤالء بتهمة ممارسة المهنة من غير ترخيص رسمي

الترخيص الرسمي فهو ضرب من المحال، ألن المهن الحرة في لبنان تشترط على من يرغب في مزاولتها ان 
وهذه النقابات ال تسمح بعضوية غير اللبناني إال بشروط خاصة وصعبة . بهايكون عضوا في النقابة الخاصة 

لذلك يتحول الطبيب الفلسطيني، خصوصا المتخرج حديثا، .  ألف دوالر لمهنة الطب50وبتكلفة ربما تصل الى 
ل الى العمل في أي مهنة اخرى إن لم يهاجر او ان لم يجد وظيفة له في إحدى عيادات األونروا او الهال

  . األحمر الفلسطيني وهي عيادات محدودة القدرة على االستيعاب
يعتبر الفلسطينيين أجانب مثل غيرهم من غير ) 1964 العام 17561الرقم (إن قانون تنظيم عمل األجانب 

وهذا الشرط . اللبنانيين، ويشترط مبدأ المعاملة بالمثل لمنح الفلسطينيين الحق بالعمل في بعض المهن الحرة
  . حيل التنفيذ ألن الفلسطينيين ال يمتلكون دولة كي يجري عليها مثل هذا القياسمست

لكن هذه الهجرة تختلف اختالفا . إن هذه األوضاع المتفاقمة أدت الرتفاع وتيرة الهجرة في صفوف الفلسطينيين
الهجرة كانت ترفد فتلك . بينا عن هجرة الفلسطينيين األوائل الى دول الخليج العربي في أواخر الخمسينيات

لبنان بتحويالت مالية متدفقة، وهذه التحويالت طالما لعبت دورا مهما في اتساع االنفاق وتنشيط الطلب في 
غير ان الهجرة الجديدة والمتجددة، التي كانت بدأت في معمعان الحرب األهلية اللبنانية ال . بعض القطاعات

رة األولى موقتة ويعود الفلسطيني الى لبنان لالقامة في ربوعه فإذا كانت الهج. تلعب هذا الدور على االطالق
بعد ان يكون اشترى منزال او جمع ثروة محدودة تقيه العوز ومرارة اللجوء، فإن الهجرة الثانية هي هجرة 
دائمة على األرجح، فهي هجرة تتجه الى الدول االوروبية وكندا والواليات المتحدة، وهي بلدان ماصة لألفراد 

  . لألسرو
لقد استفاد لبنان كثيرا من اليد العاملة الفلسطينية أكان من اليد العاملة التي استقرت في أرجائه او التي هاجرت 

 أثر بشكل سلبي واضح 21/3/2001لنالحظ كيف ان قانون منع تملك الفلسطيني في لبنان الصادر في . منه
سيما في مدينة صيدا على سبيل المثال، بينما انتعشت على الحركة العقارية في بعض المناطق اللبنانية وال 

الحركة العقارية في صيدا وساحل الشوف وبعض أحياء العاصمة بيروت والبقاع طوال الستينيات والسبعينيات 
  . من القرن العشرين جراء تحويالت العاملين الفلسطينيين في دول الخليج العربي

 
  مشكالت بال حلول 

واليد العاملة . طيني في لبنان عددا من المشكالت المتمادية التي تبدو بال حلول قريبةيختزن المجتمع الفلس
، وجراء العيش البائس في أماكن 1948الفلسطينية التي وقع عليها العبء األكبر جراء التهجير القسري سنة 

يدة مثل مشكلة اللجوء، وجراء الحروب المتعاقبة التي تعرضت لها المخيمات، ُأضيفت اليها مشكالت جد
، ومن االحياء التي طردوا منها إبان )تل الزعتر، جسر الباشا، النبطية(المهجرين من المخيمات المدمرة 

وفوق ذلك ثمة مشكلة تبدو كأنها بال حل هي مشكلة فاقدي األوراق الثبوتية عددهم . الحرب األهلية اللبنانية
  .  آالف شخص3يربو على 

ستكون شديدة التأثير االيجابي في المجتمع الفلسطيني لو أقدمت عليها السلطات إن بعض الخطوات الضرورية 
  : اللبنانية لتخفيف العبء عن الفلسطينيين مثل

  .  إلغاء قانون منع تملك الفلسطينيين-
  .  إلغاء إجازة العمل للفلسطيني المقيم في لبنان-
 الذي يبيح 27/6/2005لعمل الصادر في  إلغاء حظر العمل في المهن التي لم يتضمنها قرار وزير ا-

  . للفلسطيني العمل في بعض المهن البسيطة
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 استفادة العامل الفلسطيني من تقديمات الضمان االجتماعي والضمان الصحي ما دام رب العمل يدفع عنه 
  . الرسوم القانونية واالشتراكات المنصوصة في القوانين

ئها وخبراتهم ورساميلهم، أسهمت بشدة في العمران اللبناني، وكانت إن قوة العمل الفلسطينية، بمهارات أبنا
ومن حقها ان تُكافَأ على دورها المشهود ال أن . طوال حقبة االزدهار عامال من عوامل التقدم والتطوير والبناء

ة في لبنان يتم تهميشها والتضييق عليها، وال سيما ان معظم الخبراء يكادون يجمعون على ان العمالة الفلسطيني
 ش.ال تشكل اي منافسة للعمالة اللبنانية، بل إنها عمالة مستقرة تنفق ما تجني في البلد نفسه

20/1/2006السفير   
 

  والتهديدالتشويش  .44
 علي الخليلي 

ثمة من يرى ان نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي سوف تجري بعد أيام قليلـة، سـتحدد توجهـات                   
فإذا فازت حماس بنسبة كبيرة على فـتح،        . آذار المقبل / ئيليين في الثامن والعشرين من مارس     الناخبين االسرا 

فإن ذلك يعني ان األصوات االسرائيلية ستدعم اليمين المتطرف الذي يمثله اآلن حزب الليكود بزعامة بنيامين                
ك األصـوات علـى الجانـب       وعلى العكس، إذا كانت النسبة األكبر في الفوز من نصيب فتح، فإن تل            . نتنياهو

  .كديما اآلخر، ستبقى متمترسة في الوسط، وراء حزب
من الطرف االسرائيلي، ومـن  (الواقع، ان هذه الرؤية التحليلة التي تنطلق أساساً من خارج المجتمع الفلسطيني       

ابـات  ، تفتقر الى الدقة الموضوعية من جهة، وتهدف الى التـشويش علـى االنتخ             )أطراف أوروبية وأمريكية  
  .الفلسطينية ذاتها، من جهة ثانية

وليس أدل على الخفة وعدم الموضوعية في هذا الشأن، من ان حزب كديما كان فور اإلعالن الرسـمي عـن                    
أشارت استطالعات الرأي العام االسرائيلي الى إمكانيـة        (انشائه، قد تمكن من حشد المجتمع االسرائيلي وراءه         

، من دون أدنى انتظار لنتائج      ) مقعداً فقط لليكود   17 في الكنيست، مقابل     120 مقعداً من أصل     43حصوله على   
. االنتخابات الفلسطينية بفوز فتح او حماس، وحتى من دون اجراء هذه االنتخابات، او تأجيلها لسبب او آلخـر                 

توجه أصـوات   أي ان الناخبين االسرائيليين قد حسموا مسألة توجه أصواتهم سلفاً، من دون اعتبار من جانبهم ل               
  .الناخبين الفلسطينيين

وأما التشويش، فإنه واضح في تخويف الرأي العام الفلسطيني من حركة حماس، وكأن فوزها في االنتخابـات،                 
سيعني على الفور ضياع دولة فلسطين التي كانت ستقدمها اسرائيل والواليات المحدة وأوروبا معاً، على طبق                

في هذه االنتخابات، ومن أبرز وأحدث أشكال هذا التشويش ما صرحت به            من الفضة، لحركة فتح حال فوزها       
، ان مـشاركة حمـاس فـي        )15/1/2006في ليبيريا في    (وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس أخيراً       

، الى جانب تصريحات أمريكية أخـرى       ”الحكومة الفلسطينية المقبلة، قد تضر بمساعي اقامة الدولة الفلسطينية        
ولـم يكـن    .  لها ان هددت بوقف المساعدات األمريكية للفلسطينيين، إذا تمت هذه المشاركة الحماسـوية             سبق

  .األوروبيون أقل اندفاعاً من األمريكيين، في هذا التشويش المتواصل الى حينه
زيـد  اسرائيل من جانبها، تركب على ظهر هذه التصريحات األمريكية واألوروبية التشويشية، وتندفع نحو الم             

من االجتياحات على امتداد األرض المحتلة، واالغتياالت لكل القيادات الفلسطينية الميدانية، من قيادات حماس               
  .وغيرها

في مواجهة هذا الواقع، تأخذ االنتخابات التشريعية المقبلة، في الوعي الفلسطيني، أهمية كبيرة وبارزة الى حـد                 
سرائيلي األمريكي األوروبي المتوحد ضد حماس، وإنما للـدفاع         غير عادي، ليس لمجرد الرد على الموقف اال       

عن حق الشعب الفلسطيني في اختيار أعضاء مجلسه التشريعي، وتشكيل حكومته، من دون التأثر باألالعيـب                
وأي تهديد في األساس؟ فهل إذا ما فازت فتح فعـالً سـتكون دولـة               . التشوشية، ومن دون الخوف من التهديد     
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ة جاهزة بأكمل أوصافها، على الطريق، او على خريطة الطريق، تلك الخريطة التـي سـبق ان                 فلسطين العتيد 
مزقها شارون نفسه، بالجدار االخطبوطي، وباالنسحاب أحادي الجانب من غزة، قبل ان يغوص في غيبوبتـه؟                

 للديمقراطية الفلسطينية   وبالتالي، فإنه ال معنى له، سوى التدمير المبرمج       . إن وهماً كبيراً يتضح في هذا التهديد      
قبل ان تنمو وتكبر وتقوى وتتمكن من وقف الفوضي والفلتان األمني، والفساد، وسوى التطويـع او التركيـع                  
للشعب الفلسطيني تحت ضربات االحتالل االسرائيلي المتواصل، وتلميحات انهيار السلطة الوطنية بمنع الـدعم     

 . والفلتان والخراب، بما يفوق ما هو حاصل حتى اآلنالمادي عنها، مع انتشار المزيد من الفوضى
20/1/2006الخليج اإلماراتية   

  
  قلق الرؤية والتباس الخطاب... حماس واالنتخابات  .45

 مأمون الحسيني
تبدو حركة حماس التي أعلنت اسرائيل والواليات المتحدة أنهما لن تتعامال مع منتخبيها طالما انها لم تتخل 

الرهاب ولم تشطب كل البنود التي تتحدث عن ابادة اسرائيل في برنامجها، وقبل أن تقرر تماما عن ممارسة ا
حكومة ايهود أولمرت استبعاد مرشحيها من دخول مدينة القدس أو القيام بحملة انتخابية فيها بعدما اعتبرت أن 

 تقويم جديد وسياسة انتخاب أكثرية من هذه الحركة في المجلس التشريعي سيخلق وضعاً جديداً يحتاج الى
جديدة على األصعدة كافة، تبدو وكأنها تسير في حقل ألغام ايديولوجي وسياسي وميداني على رغم كل الثقة 
التي تحاول اسباغها على موقفها وخطواتها، وعلى رغم كل الشعبية والتأييد اللذين تحظى بهما في صعيد 

رأي، الفارق بينها وبين فتح التي تمتلك السلطة والنفوذ الشارع الفلسطيني الذي قلّص، في آخر استطالعات ال
ووسائل االعالم، الى نحو خمسة في المئة فقط من أصوات الناخبين، وذلك ألسباب عدة ومتنوعة أهمها فساد 

  .السلطة وتداعي أدائها السياسي واألمني واالجتماعي
الل العراقيل والعقبات الداخلية واالقليمية ويمكن تلمس جوانب هذه المعضلة البنيوية المركبة ليس فقط من خ

والدولية التي توضع في وجه مشاركة حماس في االنتخابات، وتقليص فرصها في حصد حصة وافرة في 
المجلس المقبل، وانما أيضاً عبر االلتباس االيديولوجي والسياسي الذي خلفه أداؤها السياسي وبرنامجها 

  .تي يوزعها قادتها في كل االتجاهاتاالنتخابي واالشارات المتناقضة ال
في األصل، تقوم رؤية حماس على اعتبار مواجهة اسرائيل ومقاومتها في فلسطين واجبة حتى النصر 

أما العمل السياسي  .ويأتي القتال وإلحاق األذى بجنود اسرائيل وآلياتها على رأس وسائل المقاومة. والتحرير
قوية جهاد الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة االحتالل، وحشد فهو احدى وسائل الجهاد، ويهدف الى ت

الطاقات الفلسطينية والعربية واالسالمية لنصرة القضية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعرض قضيته 
والى جانب ذلك ثمة قناعات خمس لدى الحركة، األولى تتمثل في قبول الحل . العادلة أمام المجتمع الدولي

 المشروط للقضية الفلسطينية، والذي يجد مدخله الشرعي الديني في الهدنة التي تختلف عن اتفاقية المرحلي
السالم كون أمدها محدوداً بفترة معلومة وليس فيها تسليم باغتصاب الحقوق، والثانية اشتراط عدم االعتراف 

نسحاب، والرابعة ضرورة تبلور بإسرائيل، والثالثة وجوب طرد االحتالل واجبار الجيش االسرائيلي على اال
فكرة الهدنة واشتراطاتها، فيما تتمحور الخامسة حول السعي الى اجراء استفتاء شعبي فلسطيني للوصول الى 

اما الحامل الرئيس لهذه القناعات . اجماع أو شبه اجماع وطني في شأن الخيارات المصيرية للشعب الفلسطيني
  .اً مركزياً في فكر حماس وممارستها واستراتيجيتهافهو العمل العسكري الذي يحتل موقع

غير ان هذه الرؤية االرثوذكسية التي ما زالت ترشح في المهرجانات الجماهيرية وبعض التصريحات النارية، 
تعرضت، في الواقع، لمراسية سياسية غير معلنة على خلفية التطورات النوعية والتداعيات التي أعقبت احداث 

، وال سيما حصول آرييل شارون على ضوء أميركي أخضر لتصعيد عمليات جيشه في 2001 أيلول 11
المناطق الفلسطينية، واعالنه حماس وبعض التنظيمات االخرى منظمات ارهابية، وتجميد اصول العديد من 
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 المؤسسات المتهمة بتزويدها باالموال، وما تلى ذلك من احتالل اميركي للعراق واغتيال لقائدي الحركة
وكان ابرز . التاريخيين، الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي، وحصول شارون على وعد بوش

 قراراً مفصلياً بخوض انتخابات المجلس التشريعي 2005  آذار12تجليات هذه المراسية اتخاذ حماس في 
لمواطنين الذين لحق بهم الفلسطيني بهدف تأسيس حكومة قوية في مناطق السلطة تحارب الفساد، وتساند ا

الضرر جراء االعتداءات االسرائيلية عليهم، مع عدم نسيان القول ان كتائب القسام جاهزة لمواصلة المقاومة 
  .ضد االحتالل

وبعيداً من الغوض في الحيثيات االضافية لهذا التطور، والمرتبطة اساساً بفوز حماس في االنتخابات البلدية وما 
لمحاولة تغيير المشهد الفلسطيني، والمتصلة كذلك بخالفات فتح الداخلية التي وصلت الى شكله ذلك من حافز 

حدود غير مسبوقة، ما رفع اسهم التشكيك في قدرة الحركة على اعادة التوازن الى صفوفها وترتيب بيتها 
فظاتها السابقة عن الداخلي قبل االنتخابات التشريعية، وشجع قيادة حماس على استغالل هذا الظرف واسقاط تح

تحت حجة ان االتفاق المذكور تجاوزته االنتفاضة، وان ) المجلس التشريعي(احد أبرز افرازات اتفاق أوسلو 
ليس في القانون االنتخابي ما يلزم بهذا االتفاق، فان من الصعوبة بمكان مواءمة خطاب حماس العمومي 

ت على الخروقات االسرائيلية المتكررة، كما يصعب فهم والمفتوح، ال بل والملتبس الى حد التناقض، مع الصم
اصرارها على اعتبار االنسحاب االسرائيلي اآلحادي من قطاع غزة والذي حول القطاع سجناً كبيراً ومرمى 
لنيران المدفعية االسرائيلية ومرتعاً لعصابات البلطجة واالبتزاز، انتصاراً لخيار المقاومة، ودليالً على صحة 

جهادي، ال على قاعدة التحول البراغماتي الذي طرأ على مواقفها اذ بدا جلياً انها بدأت تعد العدة خطها ال
لوراثة حركة فتح التي ما زالت مبادئها وثوابتها المدونة تعتبر الكفاح المسلحة استراتيجية وليس تكتيكاً، وتصر 

  .على تحرير كل فلسطين عبر حرب الشعب الطويلة االمد
رف النظر عن الشعارات الفضفاضة التي تصلح لكل زمان ومكان، يمكن الزعم بأن حماس التي وعليه، وبص

األول يعيد تأكيد رفض : خال بيانها االنتخابي من اي اشارة الى تدمير اسرائيل، باتت تتحدث بلسانين متناقضين
ر محمود الزهار، والثاني  تصريحات الدكتو،التفاوض مع الكيان الصهيوني ويعلن التمسك بالثوابت المعروفة

يعلن، عبر صحيفة هآرتس، االستعداد للتفاوض مع اسرائيل في شكل افضل من الباقين الذين لم يحصلوا على 
شيء خالل عشر سنوات الشيخ محمد أبو طير المرشح الثاني على قائمة حماس الوطنية ما يعني في حال 

ع في اتجاه تكييف مواقفها وسياساتها مع مقتضيات استبعاد أي صراع سياسي داخل الحركة، ان حماس تندف
اللعبة السياسية، وتهرول، عملياً على األقل، نحو وراثة حركة فتح ووراثة منظمة التحرير، وضمناً السلطة 
الفلسطينية، وهو ما يزيد الخشية من ان تكون المرحلة المقبلة محكومة، في حال فوز حماس، بأشكال مختلفة 

سياسي واإليديولوجي ومحاوالت اإلقصاء، وتالياً انحراف الصراع والمواجهة نحو الداخل من االستقطاب ال
وليس مقنعاً، والحال هذه، تكرار المزاعم القائلة ان اإلسرائيليين الذين اغتالوا ابو عمار وهمشوا . الفلسطيني

ل ومحمود الزهار وأكرم هنية، محمود عباس ورفضوا اعتباره شريكاً سياسياً، لن يقبلوا التعاطي مع خالد مشع
كما من غير المنطقي تغطية هذا االلتباس بمحاولة تحويل األنظار في اتجاه الزعم بأنه في حال فوز حماس فإن 
السيناريو األكثر احتماالً هو ان يقوم محمد دحالن وجبريل الرجوب، وبدعم اسرائيلي واميركي وعربي، 

التي تؤكد ادبياتها وخطابها ان المقاومة المسلحة هي الخيار الرئيس فـ حماس . بتكرار السيناريو الجزائري
لتحرير فلسطين، والتي ابدت استعدادها لحماية صناديق االقتراع، ليست جبهة اإلنقاذ اإلسالمية، ودحالن 
والرجوب ليسا عسكر الجزائر الذي وقفت خلفه دول كبرى، وقطاع غزة وشظايا الضفة الغربية ليست المليون 

  .نصف مليون من الكيلومترات الجزائرية المتخمة بالنفط والغاز، والتي تشكل مركز استقطاب اقليمي ودوليو
ولئن كانت المالحظات السابقة على اداء حماس والتباسات خطابها وموقفها، ال تعني بأي حال االنتقاص من 

لى اإلسرائيليين وإدارة جورج بوش ما الذي يضغط ع: دور الحركة، فإن ثمة اسئلة اضافية ملحة تفرض نفسها
التي تتعامل بانتقائية مرعبة مع مسألة الديموقراطية في انحاء العالم كي يلتزموا تسهيل هذا االستحقاق 



 

 21

الفلسطيني؟ وهل ثمة ضمانة بأن يكون هذا االستحقاق مفتاحاً لطرق ابواب الحقوق الوطنية الفلسطينية 
القدس ورفض حق العودة، ام انه سيصب في خانة اإلدارة األميركية التي الموصدة بالجدار واالستيطان وتهويد 

تختصر عملية الدمقرطة المزعومة في مسألة االنتخابات، اياً كان شكلها ولونها؟ ثم أليست هناك أية خشية في 
، ظل موازين القوى القائمة على األرض من تورط حماس في محرقة السلطة ومتطلباتها السياسية واألمنية

وبالتالي إضعافها وسحب بساطها الجماهيري، ام ينبغي التسليم بالوعود والنيات الطيبة التي ترصف الطريق 
 الموصل الى الجحيم؟

20/1/2006الحياة   
  

  ما بعد اإلنتخابات التشريعية الفلسطينية .46
نايف أبو عبيد   

يلصقون صورهم على الجدران اصبحت االنتخابات التشريعية الفلسطينية على األبواب وها هم المرشحون 
. الفلسطينية داعين الشعب الفلسطيني النتخابهم، وهو ـ اي الشعب الفلسطيني محتار في منح صوته المتعب

هناك تياران قويان يشدانه بقوة، تيار له بعده النضالي التاريخي لكنه يجنح للسلم المنقوص الن اسرائيل ترفض 
لم مداه الحقيقي فال عودة لكامل التراب الفلسطيني، وال عودة للقدس، واميركا معها ترفض ان تعطي لهذا الس

وال عودة لالجئين الفلسطينيين الى ديارهم، ومن هنا اسميناه سلما منقوصا، فهل يقبل الشعب الفلسطيني ان 
ر يعطي صوته لهذا التيار بعد ان كابد على مدى خمسين عاما ونيف ودفع األلوف من األنفس على مذبح تحري

أرضه ونيل حريته؟ وهل تجبره الظروف القاسية التي يعيشها على الرضوخ إلمالءات اسرائيل وأميركا 
والدول الغربية المتواطئة؟ هل يرضى وهو يرى نفسه منفردا في ساحة التصدي لجبروت اسرائيل بال نصرة 

  عربية أو اسالمية تشد ازره يبقى صامدا محتسبا؟
ته ونهجه، فهو يرى ان اسرائيل دولة مغتصبة توسعية وال يمكن ان تجنح للسلم العادل اما التيار الثاني فله غايا

هل : وهنا نتساءل. إال بقوة السالح، وال سبيل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كاملة غير منقوصة اال المقاومة
ظل الظروف بقيت لدى الشعب الفلسطيني القدرة على احتمال شروط المضي فيها حتى تحقيق النصر في 

القاهرة التي تواجهه؟ انه يعاني من الفقر والتشرد والقهر الذي ال يحتمل، والدول العربية من حوله قبضت يدها 
بل غلتها الى عنقها بسبب الضغط االميركي الذي ال تستطيع دفعه عن صدرها المنهك الخائف المرعوب، 

 ارادتها عليه، واميركا كما نعلم خاضعة تماما والعالم اصبح في قبضة اميركا التي انفردت بحكمه وامالء
لالرادة االسرائيلية، واسرائيل تريد دولة فلسطينية مقزمة واقعة تحت سيطرتها، من هنا نرى ان االفق مسدود 
في وجه الشعب الفلسطيني والمقاومة التي اختارها التيار الثاني سبيال ومنهجا ال تتوفر لها شروط النجاح 

ذا كانت تعني أمرا واحدا وهو االنتحار الذي تتمناه اسرائيل التي ترى ان الفلسطيني الطيب هو المعدومة إال إ
  .الفلسطيني الميت

لذلك وبسبب هذه الظروف والمالبسات سيفكر التيار الثاني ـ وهو بالطبع التيار االسالمي ـ نفسه امام سؤال 
ينية وهي تجري في ظل االحتالل االسرائيلي ما معنى خوضي االنتخابات التشريعية الفلسط: كبير وخطير

لالرض والبشر؟ والى اين ستفضي في هذه االنتخابات؟ هل سيبقى السالح خياري األول ام انه سيتراجع الى 
خيار االحتياط؟ هل سأسلك سبيل السياسة المفضية الى المفاوضات المحكومة باالمالء االسرائيلي االميركي 

سالحي ألنال بعده مشروعية وجودي ونزع اسمي من قائمة المنظمات االرهابية؟ االوروبي وفي مقدمته نزع 
يبدو ان اسرائيل واميركا تراهنان على ذلك وهما تضعان بالسماح لحماس بدخول االنتخابات الطعم على 

ان الصنارة، فهما تعرفان ان لحماس ثقلها عند الشعب الفلسطيني، ويجب أال تتجاهال هذا الثقل بل عليهما 
علينا ان ننتظر ونراقب ما سيجري بعد  .تحتوياه باي شكل لضمان سير المفاوضات في الطريق المرسوم

  .االنتخابات الفلسطينية وستكشف األيام خافيات األمور
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