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  البرنامج االنتخابي الجديد لحزب العمل يوافق على تقسيم القدس .1
أعد طاقم قيادة حزب العمل أمس، مسودة أولية لبرنامجـه           :تل أبيب  من 21/1/2006الشرق األوسط   نشرت  

الفلسطيني، بإقامة دولـة فلـسطينية فـي         -رى التسوية الدائمة للصراع االسرائيلي    السياسي في االنتخابات، في   
. الضفة وغزة مع بعض التعديالت الحدودية الطفيفة، تكون عاصمتها األحياء العربية مـن القـدس الـشرقية                

ى الطاقم  وشارك في إعداد هذا البرنامج، عدد من الخبراء السياسيين غير الفاعلين في السياسة، ثم عرضوه عل               
وقد شطب هؤالء عدة فقرات وضعها الخبراء في        . حزب، وهو المؤلف من جنراالت الحزب السابقين      لاألمني ل 

ويتضمن البرنامج مبادئ أولية حـول       .البرنامج بسبب كونها يسارية جدا وتبعد جمهور الوسط عن تأييد العمل          
 الصراع والتوقف عن أية طلبات اضافية فـي         المفاوضات تقوم على مبدأ إنهاء    : عدد من القضايا األساسية هي    
المبدأ األساسي الذي يحكم مواقف إسرائيل هو ضمان األكثرية اليهوديـة فـي             . المستقبل في أي موضوع كان    

إنهاء السيطرة على الشعب الفلسطيني تماما       .اسرائيل والمناطق التي تحظى بالسيادة عليها، بما في ذلك القدس         
واستبدال العالقـات الحاليـة معـه       . االستقالل والسيادة في مناطق الدولة الفلسطينية     ومنحه الحق في الحرية و    
تسوية قضية الالجئين تسوية إنسانية على أساس العودة فقط الـى تخـوم الدولـة                .بعالقات تعاون وود وسالم   

ودها في الـضفة    إزالة المستوطنات التي ال يتفق على وج       .الفلسطينية ودفع تعويضات مناسبة لكل عائلة الجئة      
واالبقاء على المستوطنات الواقعة على حدود الخط األخضر، والتفاهم مع الفلسطينيين حول ثمن المناطق التي               

  .تبقى في تخوم اسرائيل
 االمني للعمل الجمعة برئاسة عميـر بيـرتس         –اجتمع الطاقم السياسي  : 21/1/2006 48عرب  وأضاف موقع   

انتقد المجتمعون البند القائل بان كل مـواطن        و.  يصادق عليه بشكل نهائي    لبحث مسودة البرنامج السياسي الذي    
وقالت يديعوت ان النقاش اصبح عاصفا       .يرغب في مغادرة مكان سكناه في الضفة سيتم تعوضه بشكل مناسب          

 .عندما بحث المجتمعون في بند ينص على ان السياسة االحادية الجانب في صورتها الحالية لم تحقق غاياتهـا                 
ونتائجها هي ان سكان اشكلون يرزحون تخت تهديد صواريخ القسام وانعدام التزام فلسطيني بالحفـاظ علـى                 

واقر المجتمعون بندا ينص على ان العمل يؤيد قبل كل شيء مفاوضات كسياسة وفي ظل غياب امكانية                 . االمن
ونقلت يـديعوت عـن بـن        .الجراء مفاوضات تحتفظ اسرائيل لنفسها بالحق باتخاذ خطوات تضمن مصالحها         

واتفق قادة العمل فيما يتعلق      . علينا ان نتوجه نحو سلسلة من خطوات فك االرتباط         :اليعزر قوله خالل االجتماع   
وقالت يديعوت ان هذه الصياغة تعني       .بالقدس ان القدس هي عاصمة اسرائيل االبدية ذات اغلبية يهودية صلبة          

تشكل عبئا اقتصاديا وساسيا وديموغرافيا وهي قابلـة للتفـاوض حـول            ان االحياء العربية في القدس الشرقية       
اال ان برنامج العمل اعتبر ان االماكن المقدسة في البلدة القديمـة مـن               .مكانتها ونقلها الى السيادة الفلسطينية    

يـضا ان   وتقرر خالل االجتماع ا   . القدس وبينها حائط البراق والحرم القدسي ستبقى تحت السيطرة االسرائيلية         
  .اسرائيل لن تفاوض ابدا حركات فلسطينية تدعو الى تدمير اسرائيل او الغاء وجودها
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 االنتخابات تحدث هزة داخل فتح قبل ان تبدأ: تحقيق .2

 بينهم ستة من فتح وأربعة , مرشحا11ًوصل عدد المتنافسون على مقعد محافظة سلفيت إلى : رام اهللا - سلفيت
وتشير تقديرات محلية الى ان مرشح حماس قد يفوز بالمقعد  . واحد من حماسمستقلين مقربين منها ومرشح

ليس ألنه األكثر شعبية بل ألن حركة اصوات معسكر فتح ستنقسم على ستة، إضافة الى المستقلين، ما يضعف 
ويعكس فشل فتح في االتفاق على مرشح واحد في هذه الدائرة، كما في غيرها من  .فرصة أي منهم بالفوز

 ان العملية االنتخابية كشفت عن عمق األزمة التي تعانيها حركتهم، وانها باتت ,فتحويقول كادر في  .لدوائرا
قال أحمد الديك  حيث .على أبواب مرحلة تاريخية جديدة قد تشهد فيها تغييراً كبيراً يرجح ان يترافق مع انقسام

 في فتح، وبات مطلوبا من الحركة ان تقف مع ذاتها  فانها ستشكل هزة كبيرة,انه مهما كانت نتائج االنتخابات
بعدم  معلال ذلك, ودافع بشدة عن قراره الخروج عن قرار الحركة .بعد االنتخابات وتحدث التغيير المطلوب

وتشير نتائج استطالعات الرأي العام الى ان فتح ستحصل  .اختيار مرشحي الحركة على اسس ديموقراطية
وتذهب بعض االستطالعات الى انها ستحصل على أقل .  من مقاعد المجلس الجديد في المئة50على أقل من 

 في المئة، وهو ما يفقدها السيطرة على القرار الفلسطيني للمرة األولى منذ تأسيسها ما يضطرها 40من 
تشير التوقعات الى ان حماس مرشحة ألن تشكل إما كتلة  في وقت .للشراكة مع خصومها وفي مقدمهم حماس

ويرى مراقبون ان فتح ستكون معرضة لالنشقاق في حال  .ممانعة قوية في المجلس او ان تشكل الحكومة
تعرضت لهزيمة كبيرة تفقد معها السلطة، مشيرين الى ان امتيازات السلطة باتت تشكل الرابط األقوى العضاء 

حال  حيث أنه في . او لم ينعقدةللحركويرجح ان يحصل االنشقاق سواء انعقد المؤتمر العام السادس  .الحركة
 يرجح ان يقدم قادة الجيل الشاب على تشكيل حركة ســياسية جديدة على غرار تجربتهم في تشكيل ,لم ينعقد

وتعزز حالة الفراغ القيادي في فتح فرضية االنقسام في حال فشل  .قائمة المستقبل لخوض االنتخابــات
و آخر شخصية تحظى بقبول واسع فيها، ال يخفي رغبته في عباس، وهمحمود ف. الحركة في االنتخابات

 .التنحي، بسبب حجم المشكالت التي يواجهها مع مراكز القوى في حركته
  21/1/2006الحياة 

  
   مزدوج  اإلنتخابيخطاب حماس: محللون .3
نقـذ   تطرح حماس نفسها من خالل فرصها القوية لتحقيق فوز ملحوظ في االنتخابات التـشريعية، كم               :ب.ف.ا

للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الفقر واالحباط، وتعلن في برنامجها وشعاراتها االنتخابية تمسكها بمقاومـة               
ن الحركة تطرح في برنامجها إصالحات وتغييرات حقيقيـة اقتـصادية           أيقول مشير المصري    حيث  . االحتالل

ي جامعة القدس يعتقد أن حماس غيـر قـادرة          ن أستاذ علم االجتماع السياسي ف      إال أ  .وامنية واجتماعية وثقافية  
بينما يرى اشرف العجرمي ان خطاب حمـاس         .قد تستطيع ربما الحد من الفساد     في حين   على تنفيذ شعاراتها،    

مزدوج وشعاراتها اكثر ابتعادا عن الواقع خصوصاً عبر طرح مسألة التمسك بالمقاومة ورفض التفاوض مـع                
 ستكون بعد االنتخابات حركة مختلفة وستتواصـل مـع المجتمـع الـدولي              اسرائيل من جهة، مع اعالنها انها     

في حمالتهم الدعائية خالل االيام الماضية علـى        تها  ز قاد يركت كما لوحظ من خالل   , واسرائيل من جهة أخرى   
أكد إسماعيل هنية ان التفاوض مع اسرائيل غير مطـروح علـى أجنـدة              حيث  . رفض التفاوض مع إسرائيل   

يعتقد أن حماس ستدخل الحكومـة اذا رأت ان ذلـك يحقـق لهـا               من ناحية أخرى    و.  المرحلة حركته في هذه  
 ان تلجأ    من جهته  ال يستبعد فجهاد حمد   أما  . حصول تحول كبير في مرحلة ما بعد االنتخابات       متوقعا  , المصلحة

د إلـى أن    ويـستن . حماس لالقرار بوجود اسرائيل كطرف يجب التعامل معه والتفاوض معه وان كان عـدوا             
 معنية من خالل االنتخابات بتحقيق تغيير في مفهوم الغرب عنها بأنها حركة إرهابيـة، لينظـر إليهـا                   الحركة

ويعتبـر أن   .  إلقامة عالقات عربية ودولية بوصفها منتخبـة       هابوصفها حركة سياسية، وكذلك فتح المجال أمام      
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ويضيف ان الشعب يرى أن حماس      . انهاء تفردها حماس تستطيع أن تطرح نفسها بديالً عن الحركة العلمانية و         
 قد تكـون    هالكن .قد تكون منقذا ومخلصا من الفوضى، والبعد الديني عامل مهم هنا في جذب اصوات الناخبين              

ويعتبر  . امام قرار صعب بشأن المشاركة في حكومة مقبلة في حال تحقيق فوز كبير في االنتخابات التشريعية               
السياسية سيجعلها تخسر جزءا كبيرا من شعبيتها ألنه سيكون عليها التعامل على اسـاس    في العملية   ها  أن دخول 

  .اتفاقات اوسلو التي رفضتها سابقا
  21/1/2006البيان  

  
 فتح وحماس تشاركان في خرق القوانين االنتخابية: تحقيق .4

 وسيلة للتأثير في  لإلنتخاباتكما في كل المجتمعات الفقيرة، ال يترك المرشحون:  فتحي صباح-غزة 
وبين هذه الطرق ما هو شرعي وقانوني ومنها ما يندرج تحت بند الرشوة . الناخبين، خصوصا المترددين منهم

ويقدم بعض . وشراء الذمم، فضال عن ارتكاب مخالفات لقانون االنتخابات في ما يتعلق بالدعاية االنتخابية
لم تعد مثل هذه المظاهر مستغربة في حيث . ية أو عينيةالمرشحين مبالغ نقدية او كوبونات لمساعدات غذائ

واذا كانت فتح متهمة أكثر من غيرها بارتكاب . المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الفساد بعد االحتالل
مخالفات قانونية في الدعاية االنتخابية فان حماس التي تشاركها المسؤولية عن االنقسام في الشارع وحال 

اعتبر محامي حيث ,  نصيب فتح كان األكبرإال أن.  السياسي، ليست بريئة من هذه االنتهاكات أيضاًاالستقطاب
تمثل اقحاماً للسلطة في العملية ,  انجازات وزارة الصحة خالل السنوات الماضيةاستخدام ان , البديلقائمة

الى الوعود بالتوظيف في هيئات باالضافة .  ويوحي بأنها تؤيد قائمة انتخابية على حساب أخرى,االنتخابية
 .قتؤالسلطة او برنامج التوظيف الم

  21/1/2006الحياة 
  

   لمرحلة ما بعد االنتخاباتحماسالمصالحة الوطنية هي استراتيجية : هنية .5
أعلن اسماعيل هنية أن المصالحة الوطنية الشاملة هي استراتيجية حركته لمرحلة ما بعد              : طاهر النونو  -غزة  

 حيث ستتعامل مع السياسة بأسلوب جديد       , على تحقيق التكامل بين البرامج     , ستعمل حماسأن  وقال  . االنتخابات
 لنا رؤيتنا المـستندة     ,واضاف. يحافظ على الثوابت وينفتح على المجتمع وقائم باالساس على الشراكة السياسية          

سطيني في الخارج فـي معادلـة        ماليين فل  5 ولنا رؤية في ضرورة المحافظة على دور         ,إلى برنامج المقاومة  
  .الصراع والوضع الفلسطيني

  21/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

 مرشحون منشقون عن فتح ينسحبون .6
اعلن ثالثة مرشحين مستقلين امس انسحابهم من االنتخابات لصالح مرشحي فتح الذين  :من وليد عوض رام اهللا

 . الدوائرى مستوىاختارتهم قيادة الحركة لتمثيلها عل
  21/1/2006القدس العربي 

  
  المرشحون األسرى نجوم االنتخابات الفلسطينية  .7

 مروان البرغوثي وأحمد    هم,  دورا بارزا في االنتخابات التشريعية الفلسطينية       يؤدون  ثالثة رجال  إن : ا ف ب  
،  أسيرا فلسطينيا في الـسجون االسـرائيلية       30ويخوض االنتخابات نحو    .  حسن يوسف  باإلضافة إلى سعدات  

وقال رئـيس   . بعضهم يمضي أحكاما بالسجن مدى الحياة، اضافة الى سعدات المحتجز لدى السلطة الفلسطينية            
هذا مؤشر على ان األسرى هم على رأس سلم اولويات شعبنا، وان لهـم مكانـة                أن  , نادي االسير الفلسطيني  
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 لـيس دعايـة     ,ة الجبهة الشعبية  ئم، ان وجود اسرى معتقلين في قا      فقد قالت من جهتها   خالدة جرار   أما  . عميقة
  .انتخابية، بل لنؤكد ان قضية االسرى هي مسألة سياسية، ومن حق االسرى ان يمثلوا في المجلس التشريعي

  21/1/2006السفير 
  

  الشقيقان رجوب يتنافسان انتخابيا في الخليل .8
ي حين يترشح شقيقه األصـغر       تقدم جبريل الرجوب، الى االنتخابات التشريعية عن فتح في الخليل ف           -الخليل  

ولم يكن جبريل متساهال مع اخيه عنـدما كلـف بقمـع المجموعـات               .نايف عن حماس في المحافظة نفسها     
 نايف يؤكد انه ال تلك الفتـرة الـصعبة وال المنافـسة فـي                إال أن  .االسالمية التي تنفذ هجمات ضد اسرائيل     

.  لديه قناعاته السياسية ولي قناعـاتي      , قائال ويضيف, شقيقهاالنتخابات أثرت على العالقات الممتازة بينه وبين        
فمن بين المقاعد التسعة، يتوقع ان تفوز حماس بستة على األقل،           .  مقتنعا بنتيجة االنتخابات في الخليل     أنهويبدو  

 كل   آمل ذلك في   ,مضيفا بالقول .  ان فرص اخيه في الفوز كبيرة ايضا       , بالمقابل  يعتقد هولكن .في اسوأ األحوال  
ان عالقتـه   أيـضا   ويؤكد  .  فتح ستفوز بأغلبية المقاعد في الخليل وغيرها       أن,  جبريل يقولمن جته   و .األحوال

ويقول إن انتصارنا سيعطي طعما خاصا لالنتخابات        .ممتازة بأخيه، الذي يتوقع أن يفوز كذلك بمقعد في الدائرة         
  .ويبرز التعددية السياسية للمجتمع الفلسطيني

  21/1/2006ية الغد األردن
  

  خيبة أمل في فتح من فشل حملتها االعالمية لإلنتخابات .9
 جذب اهتمام ىيتناقل الناس أحاديث إعجاب عن قدرة قيادات ومرشحي فتح عل :من وليد عوض رام اهللا

الشارع الفلسطيني لبرامج الحركة ومشروعها بنشاط غير متوقع ولقاءات جماهيرية في كل ركن من أركان 
 أن متطوعين من لدرجة الوقت نفسه يتحدثون بمرارة وخيبة أمل عن الحملة اإلعالمية الفاشلة، وفي. الوطن

 متابعة أخبار ونشاطات مرشحي الحركة ى عاتقهم االتصال بوسائل اإلعالم وحثها علىالحركة اخذوا عل
بما ذكرت مصادر حملة في مكاتبهم حسالونجحوا في إنجازات هامة، في حين بقي المسؤولون االعالميون عن 

 . في فتح
 21/1/2006القدس العربي  

  
   2001مروان البرغوثي خطط إلزاحة عرفات في : معاريف .10

 خطة إلزاحة ياسـر    2001ذكرت صحيفة معاريف أمس، أن مروان البرغوثي، طرح في عام           : القدس المحتلة 
 . ائيلياً بالرغبة فـي الـسالم     عرفات واقامة حكم فلسطيني جديد بمشاركة القوى االخرى، مشترطا برهانا إسر          

ُأخفيت بـأوامر    وانه تم اعداد وثيقة بهذا االمر،     . وأشارت إلى ان هذا االمر حدث في مطلع انتفاضة االقصى         
وحسب الوثيقة التي ُأعدت من قبل الناطق بلسان سفارة اسرائيل في االردن في ذلك الحين، فقد عقد فـي                   . عليا

احدهم ابن عم مـروان     فلسطينيان   هشارك في , السفارة االسرائيلية في االردن    لقاء في    2001الرابع من سبتمبر    
وأعلما المسؤولين اإلسرائيليين باإلرهاق الفلـسطيني مـن      ,جاءا، حسب قولهما بتكليف من مروان     , البرغوثي
جودهما ووجود   تمت في رام اهللا بو     استنادا لنتائج لقاءات   ,استئناف المفاوضات و  في انهائها   والرغبة ,االنتفاضة

واشخاص من الجهاد االسالمي والجبهـة الـشعبية        , مع رجال اعمال ومصرفيين في بنك القدس      , مروان نفسه 
 ان قريب مروان البرغوثي، قال إن الجهاد وحماس ايضا تنظران إلى            , الصحيفة وذكرت. ومصطفى البرغوثي 

وأشارت الوثيقة إلـى     . ية ما مع اسرائيل   الواقع بصورة واعية وواقعية وتدركان الحاجة الى التوصل الى تسو         
معلنا اسـتطاعته   . أن هناك حاجة الستبداله   و ,ان مروان أرسل رسالة تفيد ان الجميع مرهقون من حكم عرفات          

 الحصول علـى موافقـة   منها,  عدة شروطمع,  مثل هذه الخطوة بالمشاركة مع أطراف اخرى في الساحة         قيادة
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ئيلي تبرهن له على أن إسرائيل ترغب بالسالم، والحصول علـى موافقـة             سرية من المجلس الوزاري االسرا    
مؤكدا على  , ودعم الواليات المتحدة للخطوة ونقل السيطرة على اموال السلطة له حتى يتمكن من تحييد عرفات              

أن ذلك يتطلب دعما وتعاونا من الجهاد وحماس والجبهة الشعبية وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة قـادرة علـى                 
حسب خطته كان من المفترض أن يصدر بيان من ثالث نقاط مشتركة            و  أنه وتضيف الصحيفة .  عرفات تحدي

  . يشمل هدفا نهائيا باقامة دولة فلسطينية وعاصمتها شرقي القدس,بين السلطة واسرائيل
  21/1/2006البيان 

  
  تغيير صورتها في الداخل او الخارجل تسعى حماس :خبير إعالمي .11

ـ لندن  .تسعى الى تغيير صورتها سواء في الداخل او الخـارج أن حماس ,  نشأت االقطشقال:  علي الصالح 
االجر الذي  أن   اعتبر   هلكن . حملتهم لالنتخابات التشريعية   تنظيم وطلبوا   ه ب وااتصلأعضاء من الحركة    وقال ان   

 الـف   180هـو    الف دوالر، مبالغ فيه مؤكدا ان ما حصل عليـه            180  الغارديان والبالغ  تحدثت عنه صحيفة  
تي هي ان اغير الصورة التي تروجها اسرائيل عن حماس، واعكس الصورة الـصحيحة              موقال ان مه   .شيكل

ليس الهدف كما يقول هو اقناع العالم بقبول ايديولوجية حماس، بل القبول بالحقـائق علـى االرض                 . والحقيقية
ل ان يغير قادة حماس مـن لهجـتهم الخطابيـة           ويعمل كما يقول، من اج     . اننا ال نقتل الناس حبا بالقتل      ,منهاو

ويحـاول ان يقنـع     . وكذلك خطابهم السياسي من خالل التأكيد على ان حماس ال تكره االسرائيليين النهم يهود             
شخصيات دولية ذات نفوذ بان حماس هي حركة سلمية اجبرت على القتال ولكنها االن ستعمل علـى تحقيـق                   

 فـي    هذا التقـدم   مرجعا ,من االصوات % 35 ان تحصد حماس حوالي      وتوقع .اهدافها عبر السياسة ال العنف    
  باإلضـافة  .فتح هي حزب الـسلطة     وإعتبار    الى الفشل الذريع للسلطة الفلسطينية على جميع الصعد،        ,شعبيتها

إضـافة  ,  ئهااالنضباط العالي الذي يتحلي به اعـضا      و, تاريخ الحركة االسالمية النظيف في العمل االجتماعي      ل
  .لتدخل الخارجيل

  21/1/2006الشرق األوسط 
  
   تجنيب المدنيين نيران المعركةتعرضالجهاد  .12

 استعداد لتجنيب المدنيين الفلسطينيين واالسرائيليين من كال ى أعلن خالد البطش أن حركته عل:غزة والوكاالت
صائل لنزع سالح وطالب المجتمع الدولي بالكف عن الضغط على السلطة والف .الجانبين نيران المعركة

  . مطالبة العدو الصهيوني بوقف العدوان بدالً من تحميل الفلسطينيين مسؤولية األحداثيهمعل: قائالالمقاومة، 
  21/1/2006االتحاد االماراتية 

  
  كتائب شهداء األقصي تبارك عملية تل ابيب وترفض ادانة السلطة لها .13

 ى علةشددم , امس العملية الفدائية في تل ابيبىصباركت كتائب شهداء األق :رام اهللا ـ من وليد عوض
 السلطة بالوقوف بجانب المقاومة وحمايتها، توطالب . الداعم لمختلف أنواع المقاومة ضد االحتاللهاموقف

   .ها بالهزيلةتتصريحات التي وصفالووقف 
  21/1/2006القدس العربي 

  
 الوضع الفلسطيني ينضبط بالقانون اللبناني: حمدانأسامة  .14

شدد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان على ضرورة اال يكون هناك تصعيد فلسطيني لبناني فنحن 
كفلسطينيين ولبنانيين معنيون بتسوية األمور بشكل إيجابي، مؤكداً ان الوضع الفلسطيني هو جزء من حالة 

لقانون، وال يكون طرفاً في أي حالة النظام العام في البلد وينضبط بها وبالقانون اللبناني، وال يتجاوز هذا ا
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توتير داخلي، ألن لنا مصلحة حقيقية في ان يكون لبنان مستقراً ومتماسكاً وآمناً وقوياً، وهو قوة لقضيتنا بهذا 
جاء ذلك خالل زيارة قام بها أمس الى النائبة بهية الحريري، حيث جرى عرض  .المعنى بشكل مباشر

وقام بزيارة نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى عبد  .يني اللبنانيلألوضاع العامة والحوار الفلسط
 . االمير قبالن في مقر المجلس، وجرى التباحث في األوضاع في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية

  21/1/2006البلد اللبنانية  
  
  نتفهم موقف لبنان من سالح المخيمات: أبو العينين .15

 تفهمـه للموقـف اللبنـاني       ىسلطان أبو العينين أبد   أن  : قنا،  بيروت من 21/1/2006طرية   الوطن الق  ذكرت
ودعا في الوقت نفسه الجانب اللبناني الـي تفهـم القـضايا             .برفض وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات     

سطينيين ينتظرون بدء   الفلسطينية والتعاطي معها في اطار المصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة، وقال ان الفل           
  .الحوار من جميع جوانبه خصوصا بعد قرار الحكومة اللبنانية باعادة فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير

 امين سر منظمة التحرير في الجنـوب خالـد    هقالما  من جهة ثانية،     21/1/2006 المستقبل اللبنانية    وأضافت
تم دخول اطراف لبنانية وعربية على الخـط إليجـاد          عارف ان التداخل في قضية السالح خارج المخيمات تح        

الحل المناسب، الفتاً الى ان االمين العام لحزب اهللا يغوص في اعماق هذا الموضوع وصـوال الـى النهايـة                    
 .واعلن عن تقديم طلب رسمي الى وزارة المهجرين إلخالء مبنى المنظمة في كـورنيش المزرعـة                .المنشودة

 الفتا الى ان الجو ايجابي للوصول الى نتائج         ،  الفصيلين اللذين يملكان السالح خارج    واكد ان التواصل دائم مع      
  .ايجابية ومرضية

  
  الحكومة اللبنانية تحاول التهرب من الحوار مع الفلسطينيين: عضو الوفد الفلسطيني .16

لـوزراء اللبنـاني   أعلن عضو الوفد الفلسطيني للحوار مع الحكومة اللبنانية مروان عبد العال أن قرار مجلس ا            
األخير هو محاولة للتهرب من الحوار اللبناني  الفلسطيني المباشر، وكشف ان السلطات اللبنانية بدأت بالفعـل                 

اننا : وعلق بالقول  .اتصاالت مع مصر وبشكل غير مباشر مع سوريا بشأن السالح الفلسطيني خارج المخيمات            
 على طاولة الحوار وهو الوجود الفلسطيني عموماً فـي  نعتبر السالح جزءاً من موضوع أشمل يجب أن يطرح    

ال يكفي افتتـاح    ، و أن ينسفه كلياً وهو متوقف اآلن بكل األحوال       أو  ونخشى أن يضر اجتزاء الموضوع      . لبنان
  .ممثلية لمنظمة التحرير لحل المشكلة

  21/1/2006الخليج اإلماراتية 
  
   القدسالحركة االسالمية ترفض تدويل االماكن المقدسة في .17

م وثيقة اسرائيلية تقترح    1948رفضت الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة عام        :  فرح سمير , القدس المحتلة 
 واكدت الحركة في بيان لها ان اسرائيل تحاول ابعاد االذهـان عـن              ،  تدويل االماكن المقدسة في مدينة القدس     

واوضح ان ادعاء اليهود بان لهم حقـاً        . حت االحتالل حقيقة ان القدس والبلدة القديمة والمسجد االقصى واقعة ت        
  . دينياً في بيت القدس والمسجد االقصى تنفيه الحقيقة العلمية والتاريخية

 21/1/2006عكاظ 
  
  مشروع استيطاني جديد فوق أراضي جبل المكبر .18

تشرين األول  بدأت شركة إسرائيلية، بتسويق وحدات مشروع استيطاني جديد من المقرر أن يستكمل في شهر               
 المقبل، مقام على اراضي حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، ويحمـل اسـم نـوف                  2007من العام   
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 نجوم ومركـزا    5 وحدة استيطانية وفندق     395وطبقا للموقع االلكتروني للشركة فإن المشروع يشمل          .تسيون
  . تجاريا وناديا اضافة الى كنيس

  21/1/2006األيام الفلسطينية 
  
  مسيرة ضد الجدار في بلعينيعتدي على االحتالل  .19

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بعيارات نارية أطلقها جنود االحتالل عليهم خالل مشاركتهم في مسيرة               
 مواطن بينهم نـشطاء سـالم       2000وأفاد شهود عيان أن أكثر من        .جدار في قرية بلعين غرب رام اهللا      الضد  

  .ونقلت مصادر أن جنديا اصيب بحجارة المواطنين. اركوا في المسيرةاسرائيليين وأجانب ش
  20/1/2006 48عرب 

  
  االحتالل يرفض فتح معبر المنطار .20

ذكرت مصادر فلسطينية أن االحتالل اإلسرائيلي رفض طلبا بإعادة فتح معبر المنطار خالل االجتماع األمنـي                
مـن  . ذرائع وحجج واهيـة   تحت  ث نقل المنتجات الزراعية     الذي عقد بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لبح      

جهتها أعلنت السلطات اإلسرائيلية أنها قررت فتح معبر كيرم شالوم على الحدود بين إسرائيل ومـصر أمـام                  
  .  حركة االستيراد للبضائع التي يجلبها التجار الفلسطينيون إلى قطاع غزة

 21/1/2006البيان 
  
   ليوم االقتراعفلسطينيو غزة غير متحمسين .21

الموظف في اللجنة المركزية لالنتخابات بقطاع غزة إن أهم المـشاكل التـي             ،  يقول احمد  :ماهر إبراهيم ،  غزة
وقـال   . تواجهنا في حملتنا أن الناس هنا ال تتشجع لالنتخابات وال تتحمس ليوم االقتراع الذي تنتظره الفصائل               

يد الحديث عن االنتخابات أصالً وان المـواطنين تعتـريهم          الحظنا أن الناس بصورة عامة ال تر      : موظف آخر 
 . وأضاف لقد استغرب بعض المواطنين من نشاطنا التوعوي وفسروه بأنه دعاية انتخابية لجهة ما             . خيبة األمل 

وأكد أن الجهل يسيطر على الناس فـي كـل تفاصـيل            . بعض الناس يطردوننا ويزجرونا بكل صراحة     : وقال
  . سواء اإلدالء بأصواتهم أو كيفية إجراء االقتراع وأوراقه والصناديق الخالعملية االنتخابية

 21/1/2006البيان 
  
  ونروا تؤكد على مواصلة تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيينأ .22

أكدت مصادر وكالة األونروا في عمان على حرص الوكالة لالستمرار في تقـديم الخـدمات لالجئـين                 :  بترا
ت الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية لحين حل قضيتهم وفقـا لقـرارات الـشرعية              الفلسطينيين في مجاال  

لوكالة عن استهجانها للبيانات التي أصدرتها بعض الجهات وتناقلتها وسائل االعالم المحليـة           اوأعربت  . الدولية
ـ  ,مؤخرا حول مزاعم تخلي الوكالة عن التزاماتها وتراجع مستوى الخدمات التـي تقـدمها              دة أن خدمـة    مؤك

وأشارت الى أن الوكالة أعدت في هذا االطـار         ،  الالجئين ال تتم من خالل نشر مثل هذه البيانات غير المبررة          
خطة طموحة لتعزيز مستوى خدماتها خالل االعوام المقبلة أخذة باالعتبار تزايد معدالت النمو الـسكاني فـي                 

  .أوساط الالجئين
  20/1/2005 بترا –وكالة األنباء األردنية 
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  التحديات الديموغرافية والملف االيراني والحل األحادي للصراع:مؤتمر هرتسليا .23

يعتبر المؤتمر السنوي السادس حول ميزان المناعة واألمن القومي السرائيل الذي يبدأ :  أسعد تلحمي،الناصرة
منية واألكاديمية في الدولة اعماله مساء السبت في هرتسليا، مناسبة سنوية تطلق فيها النخبة السياسية واأل

العبرية تصريحات تتناول مواقف وميول صناع القرار، وبحسب إعالن صادر عن المعهد للسياسة 
واالستراتيجية فإن أعمال المؤتمر سيتناول كثيراً من مواضيع التفكير اآلني واالستراتيجي التي تشغل وتعبر 

ويأتي  .ية، إزاء معضالت وتحديات مركزية تواجهها اسرائيلعن اتجاهات التفكير السائد لدى النخب االسرائيل
، انعقاد المؤتمر قبل شهرين من االنتخابات البرلمانية، وفي ظل تطورات جدية في الخريطة الحزبية االسرائيلية

االرهاب والذرة وتحديات األمن : وجاء في إعالن منظمي المؤتمر ان جدول اعماله سيتناول العناوين اآلتية
، واتجاهات استراتيجية في اإلطار العالمي، 2006ومي، ومؤشرات الحصانة وتقويم وضع األمن القومي الق

 أبعاد استراتيجية، ومكانة اسرائيل في أوروبا ومستقبل عالقاتها مع االتحاد األوروبي -وتسلح ايران النووي
اتها معها، وأطلس لخرائط طريق وملف شمال األطلسي، ومكانة اسرائيل في الواليات المتحدة ومستقبل عالق

 العربية، وحدود قابلة للدفاع، والديموغرافيا والحدود -ولخيارات سياسية في عملية التسويات االسرائيلية
عصر العولمة، والوطنية والمناعة القومية  والدولة الفلسطينية، والقدس، والجليل كتحد قومي، واليهود كثقافة في

تحصين قوة الدولة اليهودية والديموقراطية، الى جانب محاضرات كثيرة : سةفي اسرائيل، وتحديات السيا
 .تتناول سلطة القانون والسياسة االقتصادية واالجتماعية

  21/1/2006الحياة 
  
 بيريس يعلن استعداد اسرائيل لمفاوضة حماس اذا نزعت اسلحتها  .24

قال شمعون بيـريس ان     :  وليد عوض  رام اهللا وغزة   نقالً عن مراسلها في    21/1/2006القدس العربي   نشرت  
ورفض في حديث لالذاعـة      .الدولة العبرية مستعدة للتفاوض مع حماس بعد االنتخابات شرط ان تنزع اسلحتها           

وفي رده علي سؤال حول مـا اذا         .االسرائيلية الجمعة اجراء محادثات مع حماس وفق الوضع الحالي للحركة         
قال بيريس اننا ال نحارب اسما وانما نحارب وضعا واذا تغيـر هـذا              كانت حماس علي استعداد لنزع اسلحتها       

  .الوضع فما هي اهمية االسم؟
. قال رعنان غيسين إن موقف بيرس هو موقـف شـارون بالـضبط            : 20/1/2006 48عرب  وأضاف موقع   

  . شارون كان مستعدا للتحدث مع حماس اذا تجردت حماس من سالحها
  
  !ولكن ليس اليوم...  الجدار حتمّياالنسحاب إلى ما وراء: هآرتس .25

التحول الذي مر به شارون في نهاية مساره السياسي كـان تحـديث             :  كتب ألوف بن في هآرتس قائالً      :القدس
هل معنى ذلك أن االنسحاب إلى الجدار بات أمراً محتومـاً؟           . نظرية الجدار الحديدي التي رافقته طوال حياته      

إال أن الكاتب يرى أن الكيان لم يصل بعد إلـى تلـك              .لحالية تشير إلى صحة ذلك    األجواء الداخلية والدولية ا   
النقطة، وسيبقى ذلك مرتبطاً بما أسماه الشرعية الشعبية للحكومة الصهيونية المقبلة، وبحجم الضغوط الخارجية              

  .وفي صورة أساسية بالتطورات لدى الفلسطينيين
  21/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ألف دوالر لقاء كل عملية20إسرائيل تتهم الجهاد بتقاضي  .26
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 ألف دوالر عن كـل      20 ادعى رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي بأن ايران تدفع           : نظير مجلي  ،تل أبيب 
  . عملية تفجير تنجح الجهاد في تنفيذها داخل اسرائيل

  21/1/2006الشرق األوسط 
  
  شروع تهويد الجليل والنقباسرائيل تجدد تطلب دعما أميركيا لم .27

 طلب شمعون بيرس من رايس دعما بقيمة ملياري دوالر لتمويل مشروع تهويـد منطقتـي الجليـل                  :الناصرة
والنقب تحت غطاء تمويل خطة فك االرتباط بزعم  تهيئة اماكن لنقل مستوطني غزة وشمال الضفة فـي تلـك       

تت ترى انه مر الوقت الكافي الذي يسمح لبوش بعرض          وحسب المصادر االسرائيلية فإن اسرائيل با      .المنطقتين
  .الطلب على الكونغرس

  21/1/2006الغد األردنية 
  
  من اإلسرائيليين يؤيدون انسحابا أحادي الجانب من الضفة % 51 .28

من االسرائيليين يؤيدون انسحابا احادي الجانـب مـن         % 51 أظهر استطالع للرأي في اسرائيل ان        :الناصرة
وقال محللون اسرائيليون تعليقا على االسـتطالع        .ة يتضمن اخالء مستوطنات في الضفة الغربية      الضفة الغربي 

الذي نشرته معاريف أن العقبة االساسية امام تنفيذ خطة لالنسحاب من الضفة قد زالت بعد انسحاب شارون من              
وقـال رئـيس    . طوة كهذه وقال محللون في هآرتس ان أولمرت قد يقدم على خ          .الساحة السياسية في اسرائيل   

تحرير معاريف ان استطالع الصحيفة أظهر ان االسرائيليين يعتقدون ان االجراء الوحيد المطروح هـو فـك                 
  )وكاالت( .ارتباط آخر

  21/1/2006الغد األردنية 
  
  المتنافسون في االنتخابات يعتمدون على سياسة التخويف   : إسرائيل .29

يل أنه لو أعلن أولمرت أمام جمهور الناخبين عشية االنتخابات عن يعتقد الخبراء االقتصاديون في اسرائ
مخاطر التفاقم في الوضع االقتصادي المتمثلة في التضخم المالي الكبير الذي يلوح في األفق والتدهور في 
وضع التشغيل، والتفاقم في وضع االحتياطات التي تستدعي سلسلة من االجراءات المتشددة، فإنه سيعتبر 

ويقول الخبير االقتصادي في هآرتس بروزنبلوم لكن هذا . ريا مجنونا والختفى عن منصة العمل السياسيانتحا
المبدأ ال ينطبق على المجال األمني الذي يمثل الطعم الذي يقدمه المرشحون للناخبين فهم يمطرون الجمهور 

 شراء قلب الجمهور من خالل التعهد  ويرى أن الناخبين يستطيعون بالتخويف.بوابل من التهديدات والتخويفات
  .بتصعيد عسكري إزاء الفلسطينيين، وتفاقم أمني شامل

  21/1/2006االتحاد االماراتية 
  
  ال يوجد فرق بين العمل وكديما : حزب العمل .30

 –نقلت تقارير إعالمية إسرائيلية عن عضوة الكنيست يولي تمير قولها في إجتماع ما يسمى الطـاقم الـسياسي                 
 ويبدو أن الفرق بين العمل وكديما     . لقد عملنا حتى اآلن للوصول إلى صيغة مقبولة على الجميع         :  للعمل األمني

  !!ليس في الفحوى وإنما في الجاهزية لتنفيذ الفحوى
  20/1/2006 48عرب 

  
  الجيش االسرائيلي سيشارك في مناورتين للناتو هذا العام  .31
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لي سيشارك خالل العام الحالي في منـاورتين عـسكريتين   ذكرت يديعوت احرونوت أمس، أن الجيش اإلسرائي     
وأشارت إلى أن الجـيش اإلسـرائيلي       . كبيرتين، ضمن المناورات العسكرية التي يقيمها حلف شمال األطلسي        

وذكرت أن قيادة الجيش توصلت إلى قناعـة بـأن          . يضغط على الحكومة في اتجاه توثيق العالقات مع الحلف        
ورأت الصحيفة أن من بين المؤشرات التي تدل        . نها ضمان استمرار وجود إسرائيل    العضوية في الحلف من شأ    

على التقارب بين إسرائيل والحلف، عقد المؤتمر السنوي ألسلحة الجو في القيادة الجنوبية للناتو في قيادة سالح                 
 )يو بي أي. (الجو اإلسرائيلي في هرتسليا

  21/1/2006السفير 
  
  فس الصناعي عن شارون  اتجاه إلزالة أجهزة التن .32

 أعلن رعنان جيسن أمس أن االطباء سيزيلون خالل االسبوع الحـالي أجهـزة التـنفس                 : آمال شحادة  ،القدس
االصطناعية عن شارون وعودته للتنفس بقواه الذاتية، رغم عدم حدوث أي مؤشرات إلـى تحـسن وضـعه                  

وأشـارت  . المستشفى هذا االعالن لكنها لم تنفه     ولم تؤكد الناطقة بلسان      .الصحي أو خروجه من حالة الغيبوبة     
وطالبت جمعية يطلق عليها مواطنون مـن       . بيانات المستشفى إلى ان شارون ما زال في حالة خطيرة وحرجة          

أجل اإلدارة السليمة والعدل االجتماعي والقضائي المستشار ميني مزوز بتشكيل لجنة تحقيق في العالج الطبي               
لتصريحات الطبية التي قدمها كبار األطباء حول وجود سلسلة مـن االهمـال فـي               الذي قدم لشارون وفحص ا    

  .عالجه منذ اصابته في المرة االولى بجلطة دماغية خفيفة
  21/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  غالبية اإلسرائيليين تؤيد الهجوم على المنشآت النووية اإليرانية   .33

مس أن غالبية نسبية من اإلسرائيليين ترى أن علـى الكيـان            اظهرت نتائج استطالع للرأي نشرتها معاريف أ      
. بـنعم % 49 أجـاب    حيث. بالفشل: المجازفة ومهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا ما باءت الجهود الدبلوماسية         

  )ب.ف.أ. (ال رأي لهم% 11بال و% 40بينما رد 
  21/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
   عاماً لجاسوس البنتاجون12السجن  .34

صدر ظهر أمس الحكم على جاسوس البنتاجون الري فرانكلين بمعاقبته بالسجن لمدة             : حنان البدري ،  طنواشن
ومن المتوقع ان تقدم الحكومـة       .يباكالاعتبره البعض في واشنطن ضربة قاسية       ما  تتجاوز االثني عشر عاماً     

ين في التحقيقات، التي طالت اثنين      األمريكية في وقت الحق طلباً لتخفيف الحكم بعد قياس مستوى تعاون فرانكل           
  .من كبار موظفي ايباك، قدما استقالتيهما بعد تسرب فضيحة التجسس

  21/1/2006الخليج اإلماراتية 
  
  السلطة الفلسطينية امام ازمة مالية حادة بعد االنتخابات .35

اجزة عن دفع اجور تواجه السلطة الفلسطينية ازمة مالية حادة مما قد يجعلها ع : جان لوك رينودي، القدس
ويتوقع البنك الدولي ان يصل العجز في ميزانية السلطة  . الفا130موظفي القطاع العام الذين يصل عددهم الي 

واقر محمود عباس .  مليار دوالر بسبب تضخم اجور القطاع الحكومي مع زيادة التوظيفىهذه السنة ال
البطالة سبب هذه األزمة ألننا عندما نوظف هؤالء العاطلين . الثالثاء باألزمة بقوله نحن نمر بأزمة مالية تخنقنا

 البنك ىويقول محلل اقتصادي سابق لد .عن العمل تتضخم االجور وتتوقف الدول المانحة عن تقديم مساعدات
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الدولي ان السلطة الفلسطينية هي اكبر قطاع توظيف في االراضي الفلسطينية وانها اضطرت الي توظيف 
ويتطابق  .موعات المسلحة في مؤسساتها بهدف احتواء هذه المجموعات والحد من الفوضي اعضاء في المج

هذا التحليل مع التشخيص الذي قدمه المسؤول السابق في البنك الدولي في االراضي الفلسطينية نايجل 
  .روبرتس

 21/1/2006القدس العربي 
  
  مانتعاش ملحوظ في قطاعات الخدمات واالتصاالت ووسائل االعال .36

تواكب االنتخابـات  » طفرة اقتصادية«تشهد االراضي الفلسطينية ما يمكن وصفه بـ   :فاتنة الدجاني، رام اهللا
فعلى هامش هذه االنتخابات، تنتعش قطاعات متعددة تطول أساساً الخدمات واالتصاالت ووسـائل             . التشريعية

ارين وخبراء ادارة الحمالت االنتخابية علـى       اما جديدها، فهو دخول أطقم المستش     . االعالم والمطابع والمصانع  
. الخط بقوة، ومعها شركات مختصة بالدعاية االنتخابية، واخرى بمراقبة سير هذه الدعاية في وسائل االعـالم               

   . ومع انطالق الحمالت االنتخابية، اخذت المدن الفلسطينية الكبيرة تستقطب وسائل االعالم الدولية
  21/1/2006الحياة 

  
   وظيفة وهمية تذهب مرتباتهم إلى جيوب بعض المسؤولين7000: فياض .37

 بالمائة من مخصصات الشعب الفلسطيني ومقدراته كانت تذهب إلى جيـوب            40أكد سالم فياض أن أكثر من       
وقال رئيس دائرة االقتصاد في جامعة األزهر بغزة، أن سالم فياض، كشف أثناء شغله هذا                .أشخاص معدودين 

ف وظيفة وهمية تذهب مرتباتهم إلى جيوب بعض المسؤولين في الـسلطة الفلـسطينية،              المنصب عن سبعة آال   
  .حسب ما نشرته صحيفة دنيا الوطن

  21/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  البورصة الفلسطينية وسط ترقب نتائج االنتخابات التشريعية .38

 السابقة، فحافظ معظم المتعـاملين علـى        شهد سوق فلسطين لألوراق المالية تداوال معتدال خالل الست جلسات         
 .مراكزهم ترقبا لالنتخابات التشريعية التي ستلعب نتائجها دورا مهما في تحديد مستقبل االقتـصاد الفلـسطيني             

إذا مـا اسـتمرت     % 10كما ذكر المدير التنفيذي لباديكو أن االقتصاد الفلسطيني من المتوقع أن ينمو بنـسبة               
  . مليارات دوالر خالل العشر سنوات القادمة10 من المتوقع أن تصل إلى المساعدات الخارجية التي

  21/1/2006الشرق األوسط 
  
  إعالن جوائز غسان كنفاني وكمال ناصر وناجي العلي .39

أعلن الناطق الرسمي لتجمع األدباء والكتاب الفلسطينيين انتهاء لجنة الجوائز والتكريم مـن   : لينا رضوان ،  غزة
وقد أقرت اللجنة التحضيرية    . إلى توزيع جوائز التجمع السنوية على ثالثة من مبدعي التجمع         أعمالها والتوصل   

 2005للتجمع الجوائز السنوية التي تحمل أسماء لشهداء الحركة الثقافية الفلسطينية والتي توزع ابتداء من العام                
قدرها خمسمائة دوالر أمريكي من     وخصصت لكل جائزة قيمة مالية      . تكريماً لمجمل إنجازات هؤالء األعضاء    

  .تبرعات أعضاء التجمع
  21/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
 فوز حماس سينعكس سلباً على العالقات مع السلطة وعملية السالم: واشنطن .40
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حماس بغالبية في  حركة اعتبر مصدر مسؤول في الخارجية األميركية أن احتمال فوز:  جويس كرم, واشنطن
ريعية سينعكس سلباً على العالقات بين االدارة األميركية والسلطة الفلسطينية وعلى مسار عملية االنتخابات التش

وأكد المسؤول االميركي التزام الواليات المتحدة القانوني . عواقب سيئة من الكونغرس السالم، وسيفرض
ونفت الخارجية  .بلةبمقاطعة ممثلي حماس في حال نجاحهم في االنتخابات أو مشاركتهم في أي حكومة مق

وأوضح المسؤول  . على رغم قبولها بالعملية الديموقراطية حماسوجود أي تغيير في السياسة األميركية حيال
 رسالة 100 نائباً من أصل 73أن الكونغرس يتجه نحو قطع المساعدات عن السلطة اذا فازت حماس، ووقع 

 .»ات مع السلطة وقطع المساعدات في حال فوز حماسمراجعة واعادة تقويم العالق«للرئيس بوش تدعوه الى 
من ناحية أخرى، أكدت الخارجية أنها ستعمل مع المنظمات الفلسطينية غير االرهابية نحو احراز تقدم في 
عملية السالم، وستعزز القدرات األمنية والهيكلية القيادية للشرطة الفلسطينية في المستقبل تمهيداً لنزع سالح 

 .اعدة السلطة في بسط سيطرتها في الضفة الغربيةالفصائل ومس
  21/1/2006الحياة 

  
  نجاد يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق .41

حرص الرئيس االيراني نجاد على ابالغ جميع قادة المنظمات الفلسطينية، خالل  : ابراهيم حميدي، دمشق
ل تأكيد قادة المنظمات االسالمية واليسارية ، في مقاب»الكامل لخيار المقاومة«لقائهم في دمشق دعم بالده 

ال تعني التخلي عن «، وان المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي »رفض نزع سالح المقاومة في الداخل«
هناك ديموقراطية في . الجهاد فريضة« مشعل قوله ان  خالدونقلت مصادر فلسطينية عن .خيار المقاومة

وشدد . »كفصائل في اجتهاداتنا، لكن الجميع متفق على الجهاد واستمرار المقاومةقد نختلف . الساحة الفلسطينية
  .تالحم كل الجهود لمواجهة الهجمة التي تتعرض لها المنطقة«جبريل على ضرورة أحمد 

  21/1/2006الحياة 
  
  سورية وايران تنفيان ضلوعهما بعملية تل ابيب .42

 وقال إن إسرائيل درجت     ، فايز الصايغ، االتهامات االسرائيلية    نفى مدير عام هيئة االذاعة والتلفزيون السوري،      
وقال  . على اتهام سوريا بالعمليات التي تقع في الداخل، مع أنها تعرف أنه ال عالقة لسوريا بمثل هذه العمليات                 

كـذلك اعتبـر المتحـدث باسـم وزارة         . إن سوريا ال تلجأ لمثل هذه العمليات فهذه عمليات فلسطينية داخلية          
الخارجية االيرانية آصفي، ان ما اعلنته اسرائيل ال اساس له ويدّل على عجز هذا الكيان، مشدداً على ان ايران                   

  .  تدعم اهداف الشعب الفلسطيني معنوياً فقط
  21/1/2006 48عرب  

  
  تشيني يتعهد بالدفاع عن إسرائيل عسكرياً .43

ن قبل إيران أو من قبل أي منظمة إرهابيـة          أعلن ديك تشيني انه في حال تعرضت إسرائيل لهجوم مفترض م          
بالتأكيـد، سـوف    «حلفاءها بما في ذلك على الصعيد العسكري، وقال         » بالتأكيد«فان الواليات المتحدة ستدعم     

ال يمكـن ألحـد أن يـشك بـدعمنا          «وأضـاف    . »ندعم أصدقاءنا في إسرائيل في حال تعرضوا ألي هجوم        
  . إلسرائيل

 21/1/2006البيان 
  
  ن مصريون لالنتخابات الفلسطينيةمراقبو .44
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وأوضـحت مـصادر    . يصل غداً إلي األراضي الفلسطينية وفد من المراقبين المصريين لالنتخابات التشريعية          
أن السفير حسن عيسي سيترأس وفد      : أضافت.  شخصية دبلوماسية وخبراء مصريين    35مطلعة أن الوفد يضم     

 عبدالوهاب عقل رئيس مكتب تمثيل مـصر لـدي الـسلطة            أن السفير أشرف  : وأضافت المصادر  المراقبين،  
  .  الفلسطينية سيصل اليوم إلي األراضي الفلسطينية لتسلم مهام منصبه

  21/1/2006الوفد المصرية  
  

  نظرة سريعة على حساب الربح والخسارة.. حماس واالنتخابات .45
  إبراهيم علوش

  
النتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية بشكل من الصعوبة بمكان تلقي أي تحليل يمس مشاركة حماس في ا

  . موضوعي ومحايد في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع على الجوائز والمواقع والمقاعد
فحقيقة األمر هي أن كل حرف يتفوه به المرء في هذا السياق سيتم تقييمه أوال من منظور أي طرف يفيد وأي 
طرف يضر، هنا واآلن، انتخابيا أو سياسيا، ال من منظور القضية الفلسطينية ومصلحة األمة مبدئيا أو 

  . إستراتيجيا
اس بكل ثقلها الشعبي في انتخابات السلطة لنضع األمور على بالطة كما يقال في العامية، فانخراط حم

 يثير الذعر في حزب السلطة نفسه وفي رموزه 25/1/2006الفلسطينية التشريعية التي يفترض أن تجري في 
وأنصاره بعد أن تمتع بالحكم، إذا صحت تسمية السلطة الفلسطينية حكما، دون منافسة جدية منذ تأسس على 

  . قاعدة اتفاقيات أوسلو
 حماس بكل ثقلها الشعبي في انتخابات السلطة الفلسطينية التشريعية يثير الذعر في حزب السلطة نفسه انخراط

  بعد أن تمتع بالحكم دون منافسة جدية منذ تأسس على قاعدة اتفاقيات أوسلو
فلماذا تقدم حماس ... أما إحجام حماس عن المشاركة في االنتخابات فيصب مباشرة في مصلحة حزب السلطة

األرض "زة مثال، أو غيرها، مجانا للسلطة، حيث تتمتع بأغلبية أو بحقوق سياسية واضحة، خاصة أن غ
  !!للسواعد التي تحررها حسب أدبيات حركة فتح نفسها

بالمقابل، ال يغيب عن بالنا أيضا، من نفس المنظور الضيق جدا للحسابات الفصائلية، أن نقد حماس بسبب 
شريعي، بعد إحجامها عن المشاركة في االنتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية في اشتراكها في انتخابات الت

 باعتبارها أحد إفرازات اتفاق أوسلو على حد تعبير حماس، سيفيد عمليا ويعزز من مصداقية 9/1/2005
  :طرفين

يارات التي تقدم نفسها  التيارات اإلسالمية أو غير اإلسالمية الرافضة لفكرة المشاركة في االنتخابات، أي الت-1
  . للشعب العربي الفلسطيني كبديل أكثر جذرية وتمسكا بالثوابت من حماس

 حزب السلطة نفسه على المستوى اإلستراتيجي، وليس االنتخابي اآلني، الذي يجهد لتقديم مشاركة حماس -2
  .لحكم، أو على حصة فيهفي انتخابات التشريعي باعتبارها تراجعا مبدئيا قدمته حماس ثمنا للحصول على ا

وبالنسبة للنقطة الثانية بالتحديد، فلنالحظ أن حزب السلطة قد يخسر تكتيكيا من مشاركة حماس في انتخابات 
التشريعي، ومن مشاركتها إياه في أجهزة السلطة التنفيذية، أي أنه قد يخسر مواقع ومقاعد قد تدفعه عنها 

ن عينه ليستثمر قرار حماس دخول انتخابات التشريعي منذ اآلن حماس، ولكن حزب السلطة يسعى حثيثا في اآل
  : بجد واجتهاد كبيرين

 ليضرب شعبية حماس ضربة مفصلية في الشارع الفلسطيني بمقدار ما قامت تلك الشعبية على ابتعاد حماس -أ
  .عن مستنقع العملية السياسية، ومنها بالطبع أوسلو وأطرها
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لنفسه وللعملية السياسية التي وصلت خالل األعوام الماضية إلى طريق  ليحقق شيئا من المشروعية -ب
مسدود، أي إلعادة إحياء األمل في العملية السياسية في الشارع كما في السنوات التي أعقبت توقيع أوسلو 

  .مباشرة
، أي إيجاد في العملية السياسية" شريك فلسطيني" وهو ما ينسجم في النهاية مع المطلب الصهيوني بإيجاد -ج

غطاء من المشروعية السياسية والشعبية والقانونية لشريك فلسطيني مستعد وقادر على تقديم التنازالت التي 
  .تطلبها دولة العدو

حماس لم تأخذ قرارها بالمشاركة في االنتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية اعتباطا، فالقرار السياسي داخل 
  ري مطول بين أجزائها األربعة في غزة والضفة والسجون والخارجالحركة يخضع عادة لحوار كاد

وبدون كبير عناء، يالحظ كل من يتابع خطاب وسائل اإلعالم والكتاب المناصرين لما يسمى العملية السلمية 
علينا ... حماس تخلت وتراجعت: كيف يتم العزف تكرارا، علنا وبين السطور، على األوتار الثالثة أعاله

يجب تجديد الهدنة لنزع .. انفتح باب األمل جزئيا.. سرائيل بوضعها أمام شريك فلسطيني مفوضإحراج إ
وها هي .. العملية السياسية وليس غيرها: هذه هي الطريق كما قلنا منذ البداية".. إسرائيل"الذرائع من يد 

   .إلخ.. وبقي أن تتخلى عن سالحها.. حماس نفسها تنضم بدورها للعملية السياسية
وقد قدم أحد كتاب مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية في األهرام المصرية الحالة باعتبارها تمثل مكسبا 
سياسيا لحماس يضعها في اآلن عينه في مأزق فكري ألن الخطوة التي اتخذتها بالمشاركة في االنتخابات 

  .ت جزءا من شعبيتها على أساسهالتشريعية تتناقض مع خطها العقائدي ومع الموقف السياسي الذي بن
حماس بدورها لم تأخذ قرارها بالمشاركة في االنتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية اعتباطا، بعدما رفضت 

 ألنها تتم على قاعدة أوسلو وتستثني المقدسيين والالجئين وتمنح الكيان الصهيوني 1996المشاركة فيها عام 
  . لمجلس التشريعيحق نقض القرارات التي يأخذها ا

فالقرار السياسي داخل حماس يخضع عادةً لحوار كادري مطول بين أجزائها األربعة في غزة والضفة 
فإذا كانت المشاركة في انتخابات التشريعي قد خضعت لمثل هذا الحوار أيضا، فإن . والسجون والخارج

قرارها بمقاطعة انتخابات التشريعي يمكن المعطيات الجديدة التي يمكن أن تكون قد أدت إلى تراجع حماس عن 
  :تلخيصها في العوامل التالية

ال يستطيع عاقل أن ينكر أن التغيرات في اللوحة السياسية الفلسطينية لم تحدث أو أنها ال تلقي بظاللها على 
لفة األرض، فهي معطيات جديدة ال شك أنها تزيد من حمى المعركة االنتخابية ومن تدافع األطراف المخت

  للسيطرة على الحيز المتاح
يتمثل في غياب قيادات ورموز أساسية من الذين كانوا يعتبرون معارضين للمشاركة في :  قيادي داخلي-1

العملية السياسية مثل القائد الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، ومثل القائد الشهيد صالح شحادة، وإقامة جسم كبير 
  . العملية السياسية خارج فلسطينمن الكوادر المعارضة لالنخراط في

يتمثل في شبه االنسحاب الصهيوني من غزة الذي طرح فورا على بساط البحث : سياسي- فراغ جغرافي-2
  !فكيف عندما تكون حماس القوة الرئيسية في القطاع؟. مسألة من سيتولى إدارة القطاع وحكمه، ولو جزئيا

الساحة الفلسطينية وبروز انشقاقات وتصدعات في جسم يتعلق بغياب ياسر عرفات عن :  فراغ سلطوي-3
حزب السلطة مما ترك بدوره فراغا سلطويا، وحسن من فرص تحدي هيمنة حزب السلطة على القرار 

  .الفلسطيني
يالحظ من خالل توجه حركة اإلخوان المسلمون في اإلقليم عامةً إلى مسايرة العملية :  إخواني إقليمي-4

حتالل كما في العراق، أو في ظل الحصار السياسي، كما في توجه اإلخوان المسلمين السياسية في ظل اال
السوريين للتعاون مع معارضة القيادة السورية الداعية إلسقاط النظام، أو في ظل أنظمة مقيدة باتفاقيات مع 

  . العدو الصهيوني كما في األردن ومصر
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 حتى والعدو الصهيوني يخرقها 2005ةً بالهدنة خالل عام ويمكن أن نضيف لهذا النمط جنوح حماس للتقيد عام
وتأتي تلك العمليات .. مرارا ودون أن يفرج عن األسرى مثال، ودون أن يلقي لها باال كما ظهر من كل سلوكه

السياسية، حسب تقارير أميركية عدة، في سياق توجه أميركي للتحالف مع ما تعتبره اإلدارة األميركية حركات 
  "!المتطرفة"في مواجهة الحركات اإلسالمية " معتدلة "إسالمية

يرتبط بإطباق األنظمة العربية الحصار على االنتفاضة الفلسطينية من كل حدب وصوب، :  رسمي عربي-5
وعدم فتح جبهات موازية أو مساندة إال نادرا كما حدث في جنوب لبنان، وعدم تحرك القوى الشعبية العربية 

ا يجب أن تنصرها، وهو ما ترك األنظمة العربية حرةً لتطوير عالقاتها التطبيعية مع لنصرة االنتفاضة كم
العدو الصهيوني وإعادة إحياء العالقات الديبلوماسية وتعزيز العالقات االقتصادية معه، وسمح لألنظمة العربية 

ي ظل االحتالل، تحت أن تمارس ضغوطا نشطة على حماس للقبول بالهدنة ولالنخراط في العملية السياسية ف
وطأة التهديد بقطع قنوات الدعم المالي الشعبي عنها حسب بعض التقارير، والتهديد بشكل مباشر بتصعيد 

  .الحملة ضدها، كما في طرد قيادات حماس من األردن مثالً
، 96 ، بعد مقاطعتها عام2006إذن، عندما تقول حماس إنها قررت المشاركة في االنتخابات التشريعية عام 

  .ألن ثمة معطيات سياسية جديدة على األرض، فإن حدود تلك المعطيات ال تبعد كثيرا عن تلك المذكورة أعاله
وال يستطيع عاقل أن ينكر أن هذه التغيرات في اللوحة السياسية لم تحدث أو أنها ال تلقي بظاللها على 

نتخابية ومن تدافع األطراف المختلفة األرض، فهي معطيات جديدة ال شك أنها تزيد من حمى المعركة اال
  . للسيطرة على الحيز المتاح

ولكن، وهنا يكمن السؤال األهم، إذا كانت المعطيات الجديدة تبرر انخراط حماس في العملية السياسية من 
وجهة نظر مصلحتها اآلنية كتنظيم، فهل ينسجم انخراطها في العملية السياسية مع مصلحتها على المدى 

  ، أو مع مصلحة األمة؟الطويل
ثمة تنازل مبدئي وجوهري في مشاركة حماس في انتخابات التشريعي، فحتى لو حققت مكاسب سياسية عظيمة 
من تلك المشاركة، فإنها ستكون طعما سياسيا ساما يحرقها شعبيا، ويضعفها أمام قواعدها، ويخلط ألوانها 

  وأوراقها بألوان وأوراق السلطة
يين قد يضيف لألسباب المذكورة أعاله، حول انخراط حماس في العملية السياسية في ظل بعض الكتاب التسوو

االحتالل، أن محمود عباس وأجهزة السلطة قاوموا بشدة المطلب األميركي الصهيوني بنزع سالح المقاومة 
وأوعدوا بقطع بالقوة، رافضين الوقوع في فخ الحرب األهلية، وتصدوا لألميركان واألوروبيين عندما هددوا 

من قبل السلطة يجب أن " الوطني"المساعدات بسبب مشاركة حماس في انتخابات التشريعي، وأن هذا الموقف 
يقابله شيء من التقدير من قبل حماس وقوى المقاومة، مثل التنسيق معها واالعتراف بمشروعيتها ومثل 

  ! االنخراط في العملية السياسية
 أن يحاول حزب السلطة اإلقدام على نزع سالح المقاومة قبل نزع مشروعيتها، في الواقع من الحماقة بمكان

  . وإضعاف شعبيتها، وزعزعة مصداقيتها السياسية
ومن هنا يضغط االتحاد األوروبي وتضغط اإلدارة األميركية والكيان والصهيوني لكي تجبر حماس على 

  .  العدو في الوجودالمماألة في قضية سالح المقاومة وفي موقفها من حق دولة
وفي وصلة من العزف المنفرد، على هامش األوركسترا الدولية، يؤكد أبو مازن أن حماس إذا شاركت في 
  . العملية السياسية فإنما تفعل ذلك على قاعدة أوسلو، وأنها إذا شاركت تصبح حزبا سياسيا ال حاجة له بالسالح

  : شريعية على قاعدة أوسلو، فهذا المجلس التشريعي تشارك في االنتخابات الت-شاءت أم أبت-وحماس 
  . أحد المؤسسات التي أفرزها اتفاق أوسلو-1
من االتفاقية المرحلية ) أ(، البند الرابع 18 وال يملك أية صالحيات تفوق سلطات االحتالل، حسب المادة -2

  .28/9/1995الموقعة في 
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. مه بالخط العريض خريطة الطريق أو أي أسوأ يخلفها وترتبط المشاركة فيه مباشرة باستحقاق سياسي اس-3
وكون العدو يعتبر اتفاقية أوسلو ميتة، فإن ذلك يعني أنه غير معني بااللتزام بها، وال يعني ذلك أبدا أن 

  . خير مثال2005الفلسطينيين في حل منها، ولنا في أسلوب تطبيق اتفاقية الهدنة لعام 
 في مشاركة حماس في انتخابات التشريعي، فحتى لو حققت مكاسب باختصار ثمة تنازل مبدئي وجوهري

سياسية عظيمة من تلك المشاركة فإنها ستكون طعما سياسيا ساما، يحرقها شعبيا، ويضعفها أمام قواعدها، 
  . ويخلط ألوانها وأوراقها بألوان وأوراق السلطة

 تمهيدا لنزع سالحها الفعلي، أي تمهيدا وهو ما يعني نزع سالحها السياسي، وهو أخطر أنواع نزع التسلح،
للمجزرة التي سيكون ارتكابها أسهل بكثير إن لم تعد المقاومة مقاومة، فارتبطت بالمفاوضة والمهادنة وإلى ما 

  .هنالك مما احترفه حزب السلطة
بتشكيل ويزيد الوضع سوءا إذا حصلت حماس على أغلبية في التشريعي تؤهلها للمطالبة بحصة في الحكم أو 

  . وزارة، وهو ما يدخل حماس متاهة العالقة المباشرة مع الطرف األميركي الصهيوني
ولذلك يدعو بعض الكتاب المناصرين لحماس إلى أن تكتفي بوجود أقلوي في التشريعي يمكنها من مراقبة أداء 

ثل هذا المنطق ال السلطة الداخلي والخارجي فحسب، خاصة ملفي الفساد والتفريط في التفاوض، سوى أن م
ينطلق من العوامل التي دفعت حماس لدخول االنتخابات أصال، كما أشرنا أعاله، كما أن وضع حدود لفساد 

  !!! وتفريط السلطة التفاوضي يتطلب في النهاية االنخراط في السلطة وفي التفاوض
 السياسية في ظل االحتالل، وفي أحسن األحوال تقدم مشاركة حماس في انتخابات التشريعي مشروعية للعملية

  .وتعيد بالتالي إحياء عملية أوسلو إذا كان العدو الصهيوني قد قبرها بتعنته
  20/1/2006الجزيرة نت 

  
  ...حماس تغّيرت كثيراً... نعم .46

  عبد الناصر النجار
نـت  قبل عدة أشهر، تناولتُ في مقالة، موضوع هيمنة السياسي على الديني في حركة حماس، بعض النخب كا                

دون أن يؤثر ذلـك     .. معتبرة ان الحركة تعيد تلوين شكلها الخارجي      ... وما زالت، متشككة في هذا الموضوع     
  .على الجوهر

خـالل  .. إن التغيرات المتراكمة، تؤكد ان حماس بداية الثمانينيات ليس حمـاس اليـوم            : ورداً على ذلك نقول   
وعة من التحوالت السياسية الملموسة، سواء بالنـسبة        األعوام الخمسة والعشرين الماضية، مرت الحركة بمجم      
  .أو الغرب.. أو إسرائيل... لمواقفها المعهودة من العمل والقوى الوطنية الفلسطينية

مع بدايات ظهورها كجسم سياسي، وعندما كان الديني مسيطراً على السياسي، كان فكر الحركة ينحصر فـي                 
العالقة مع القوى الوطنية، لم تكن عالقة قائمة على الـسياسة، وإنمـا   حلقة ضيقة في أقصى اليمين، بمعنى ان   

كانت كل القوى العلمانية بالنسبة للفكر االسـالموي،        .. ال وسطية .. فقد كان هناك المؤمن والكافر    .. على الدين 
 وكم مـن  ... وحتى البعض في المساجد كان يصف العلمانيين بالمرتدين       .. مجرد مجموعات خارجة عن الدين    

وما زلتُ أذكر كيـف     .. االشتباكات وقعت في الضفة والقطاع، خاصة في المؤسسات، بسبب التصنيفات الدينية          
، الى مواجهات عنيفة، في أعقاب اعتـداء        1981تحولت ساحات جامعة بيرزيت والشوارع المجاورة في العام         

صل الحياة الفلسطينية فـي حينـه،       كوادر الكتلة االسالمية على قاٍض من نابلس، بعد القائه محاضرة حول مفا           
واعتبروا الشيخ الجليل بأنه زنديق مرتد، وفي أقل من ساعة كانت الحجارة تنهال من كل               ... والتي لم تَرقْ لهم   

  .حدب وصوب على الطلبة، بسبب تلك الواقعة
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ب التـي دعـت   في بدايات سيطرة الديني، لم تكن هناك تناقضات رئيسية مع االحتالل، ولعّل هذا أحد األسـبا             
السلطات االسرائيلية الى إغماض عيونها عن نشاطات االسالميين، أو على اعتبار انهم عنصر جديد مـساعد                

  ..في ضرب منظمة التحرير الفلسطينية
هذه حقائق يؤكدها اليوم، قادة في الجيش االسرائيلي في كتاباتهم، وحتى مفكرين ومتابعين لتطور الحركة على                

وبالنسبة للعالقات مع الخارج، فإن الحركة لم يكن ضمن أولوياتها تعزيز هذه            ..  الخارجي المستوى المحلي أو  
سوى العالقات مع بعض األنظمة العربية والخليجية، بهدف تأمين دعم مـادي لنـشاطاتها علـى                ... العالقات

  .المستويات االجتماعية واالقتصادية، التي انعكست بشكل سياسي
لى، والتحوالت السياسية والعسكرية الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق األوسـط، فـي             مع نهاية االنتفاضة األو   

ـ   .. ظل النتائج السلبية لحرب الخليج الثانية      خاصة فـي ظـل     .. حماس يظهر بشكل جلي    بدأ الدور السياسي ل
لى الحركة،  مساعدات مالية ضخمة ع   .. إغداق دول الخليج، ممثلة باألنظمة الرسمية أو المؤسسات االجتماعية        

وبدا واضحاً ان خطابها الديني أصبح متماهياً مع الخطاب         .. لتلعب دوراً سياسياً مفصلياً في القضية الفلسطينية      
وما تقبـل بـه     .. الديني للمؤسسة الخليجية، وخطابها السياسي أصبح ال يتطرف كثيراً عما هو مرسوم إقليمياً            

  ..حماس في األراضي الفلسطينية سياسية لـحركة االخوان المسلمين؛ مقبول من القيادة ال
، ومن السلطة الفلسطينية، والتحوالت السياسية المفاجئـة فـي          "أوسلو"ومما ال شك فيه، ان موقف حماس من         
.. وصلت الى حد التخوين والتفريط باألرض والمقدسـات       " أوسلو"فـ.. الضفة والقطاع، في البداية كان متطرفاً     

فوضة، والمجلس التشريعي ال يمكن المشاركة فيه أو الجلوس تحت قبته، ألنه مـن          كانت مر " أوسلو"وإفرازات  
وال عجـب فـي     ... والسلطة كانت مشبوهة ومجرد أدوات لتنفيذ المخططات الغربية       .. إفرازات االتفاق السيئ  

 ما أدى الى    ..ذلك أن تندلع موجة من العمليات التفجيرية مع بداية سنوات دخول السلطة، وبدء تطبيق االتفاقات              
حتـى كـادت   ... خنق السلطة أمنياً، وتوالت األحداث، التي ربما كان بعضها مموالً ومخططاً له من الخـارج           

وقد دفع الشعب الفلـسطيني ثمنـاً باهظـاً لهـذه           ... الرياح العسكرية أن تعصف بالسلطة والمشروع الوطني      
يين اليوم، عما يدور حولهم، ومدى االحباط واليأس        ومن يريد التأكد فيمكن أن يستطلع آراء الفلسطين       .. المواقف

  ..الذي وصل إليه غالبية الفلسطينيين، في الضفة والقطاع
السياسية كان مع اختفاء قيادتها المؤسسة، والضغوط التي بـدأت تمـارس            " حماس"التحول النوعي في مواقف     

حركة في عجلة من أمرها، لتعيد ترتيب أوراقهـا         ، وبدا وكأن ال   )عربياً ودولياً (عليها، سواء محلياً أو خارجياً      
وال ... السياسية، فما كان غير مقبول، أصبح ممكناً، وما كان تدميراً للقضية والوطن، أصبح وكأنه اتفاقاً منتهياً               

ربمـا هـو    " التـشريعي "و.. ، رغم ان المصطلح بشكله الغربي، فيه نظـر        "الديمقراطية"ضير في دخول لعبة     
  .إن لم يكن بممارسة الحكم، فهو الضغط على الحكومة من أجل تحقيق األهداف السياسيةالطريق األسهل، 

من حق حماس المشاركة في كافة مفاصل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الفلسطينية، ولكن              
" رومـا "بما قبل خـراب     يبدو ان هذه المشاركة جاءت متأخرة كثيراً، لسبب ال أحد يعرفه إالّ قادة حماس، ور              

  ... بقليل
ولكن من المؤكد أيـضاً، انهـا صـعدت         .. من المؤكد ان حركة حماس ال يمكن تصنيفها اليوم، كحركة دينية          

  "..الصوت أمانة ستُحاسب عليه يوم القيامة"سلّم .. سلّم الترهيب والترغيب... سياسياً على سلّم الدين
  21/1/2006األيام الفلسطينية 

 
 ونهاية المشروع الصهيوني ···  روننهاية شا .47

 عبد الوهاب المسيري    . د
مع غموض الحالة الصحية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون وتضارب التكهنات عن مصيره ومستقبله              
السياسي، تجدد الحديث في أوساط المعلقين والكتاب الصهاينة عن مستقبل الدولة التي ظل شارون رمـزاً لهـا    
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عديدة، وهو حديث يفرض نفسه كلما تعرض الكيان الصهيوني إلحدى األزمات الجوهرية التي تطـل               لسنوات  
 على سبيل المثال، أعـرب      1987فمع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى في عام ،       · برأسها بين الحين واآلخر   

يمكن ''دم عليه الكيان الصهيوني     يق'' تنازل''عن تخوفه من أن أي      '' إسرائيل هاريل ''ممثل المستوطنين الصهاينة    
كما صدر أحد أعداد مجلة نيوزويك      · )1988 يناير   30صحيفة جيروزاليم بوست    ('' أن يهدد وجود الدولة ذاتها    

مـستقبل  '': وقد حمل الغالف صورة نجمة إسرائيل، وفي داخلها الـسؤال التـالي           ) 2002 أبريل   2(األميركية  
:  ولم تتردد المجلة في أن تطرح القضية بصورة أكثر صراحة، فتـساءلت            ·''كيف سيتسنى لها البقاء؟   : إسرائيل

ولم يمض وقت طويل حتى أثار الكاتب       · ''هل ستبقى الدولة اليهودية على قيد الحياة؟ وبأي ثمن؟ وبأية هوية؟          ''
القضية مجدداً، حيث أعرب عن تـشاؤمه بـشأن مـستقبل المـشروع             '' أبراهام بورج ''والسياسي الصهيوني   

وهناك فرصة حقيقيـة ألن يكـون       · إن نهاية المشروع الصهيوني على عتبات أبوابنا      '':هيوني برمته، قائالً  الص
وبعد أسابيع قالئل، أعرب كاتب     · )2003 أغسطس   29صحيفة يديعوت أحرونوت،    ('' جيلنا آخر جيل صهيوني   

لقدر من التـشاؤم فـي      عن نفس ا  ) 2003 نوفمبر   27صحيفة يديعوت أحرونوت،    (في  '' يرون لندن ''آخر هو   
أن عدداً كبيراً من اإلسـرائيليين      ''، حيث أكد    ''عقارب الساعة تقترب من الصفر لدولة إسرائيل      '': مقال بعنوان 

ومنذ ذلك الحين تُطرح قضية نهاية الكيان الـصهيوني مـن     · '' سنة 30يشكون فيما إذا كانت الدولة ستبقى بعد        
 · من أية بادرة أملزوايا ومنطلقات عدة، تكاد تخلو جميعها 

صـحيفة  (ومؤخراً، وفي معرض الحديث عن مرحلة ما بعد شارون، تساءل الكاتب الصهيوني آري شـافيت                
إن كان من الممكن مواصلة المشروع الصهيوني من دون شارون، الذي وصفه بأنه             ) 2006 يناير   13هآرتس،  

، وانتهى إلى القول بأن المجتمع الذي       ''يهودلعب طوال خمسين عاماً دوراً مصيرياً في صياغة مصير دولة ال          ''
والشك أن الحـديث عـن مـستقبل الكيـان          · ''يمكن بسهولة أن يتدهور إلى حرب أهلية      ''يرحل عنه شارون    

الصهيوني يعيد إلى األذهان المصير الذي انتهت إليه تجارب استيطانية مماثلة، وفي مقـدمتها نظـام الفـصل                  
ا، والذي سقط دون أن يسفر ذلك عن مذابح جماعية أو حمـالت إبـادة أو                العنصري السابق في جنوب أفريقي    

فعلى مدار قرون، تمسك األفارقة السود، أبنـاء        · حروب أهلية كما كان يروج أنصار هذا النظام لتبرير وجوده         
 البالد األصليون، بحقهم في المساواة والعيش بكرامة في وطنهم، وقاوموا بكـل الـسبل الـسياسية والثقافيـة                 

مع األقلية البيـضاء    '' الحوار المسلح ''والعسكرية محاوالت إخضاعهم أو تغييبهم أو تهميشهم، وبعد سنوات من           
التي كانت تسيطر على مقاليد األمور في البالد، بدأت هذه األقلية تدرك أنه ال يمكن التوصل إلى حل دائم مـن     

اء النظام العنصري وتسليم الـسلطة إلـى ممثلـي          خالل الوسائل األمنية أو العسكرية، ومن ثم وافقت على إنه         
السكان األصليين بقيادة نيلسون مانديال، والذي لم يتنازل مطلقاً، حتى في أحلك اللحظات، عن حق شعبه فـي                  

اإلدراك، ومـا تبعـه مـن         وشكل هـذا   .مواجهة المستوطنين العنصريين   انتهاج أسلوب المقاومة المسلحة في    
ور نظام جديد استوعب المستوطنين البيض، الذين تحولوا إلى مواطنين فـي دولـة              خطوات عملية، إيذاناً بظه   

متعددة األديان واألعراق والقوميات، وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية والتمتع بـالحقوق               
 · كافةً دون تفرقة على أساس اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس

، قد  ''الحوار المسلح ''فمع تصاعد   · ذج جنوب أفريقيا نموذجاً قابالً للتحقق في فلسطين       ومن الممكن أن يكون نمو    
يغدو الجيب االستيطاني الصهيوني باهظ التكلفة بالنسبة للدول االستعمارية التي ترعاه، وقد ينال اإلرهاق مـن                

سكرية واألمنية، وأال مخرج لهم     المستوطنين الصهاينة مما يدفعهم إلى التسليم بأن ال طائل من وراء الحلول الع            
ويتطلب هذا، بطبيعة الحـال، أن تـستمر        · سوى التخلي عن عنصريتهم وعزلتهم وادعاءاتهم القومية والدينية       

المقاومة الفلسطينية بمختلف الوسائل، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، وأن تواصل في الوقت نفسه توجيه رسـائل                
لشرقيين، مؤداها أن الحل العربي لمسألة االحتالل االستيطاني الصهيوني ال          إلى المستوطنين، والسيما اليهود ا    

يعني ذبح اليهود أو إبادتهم، كما تزعم القيادات الصهيونية، وإنما تفكيك اإلطار العنـصري للدولـة، وإنـشاء                  
اطنيها الذين  فهذه الدولة الصهيونية تدعي أنها ليست دولة لكل مو        · مجتمع جديد على أسس إنسانية وديمقراطية     
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يعيشون داخلها، بل دولة لكل يهود العالم الذين يعيشون خارجها، وهو وضع شاذ ال سند له في تجارب التاريخ                   
لليهود من مختلف أنحاء    '' حق العودة ''وهذه الدولة ال تكف عن الحديث عن        · أو في األعراف والقوانين الدولية    

زعوم على أرض فلسطين، ورغم أن أغلبية يهود العـالم ال           العالم، رغم مرور آالف السنين على وجودهم الم       
تريد االستقرار في الكيان الصهيوني غير المستقر أصالً، بينما تنكر هذا الحق على الفلسطينيين الذين طُـردوا                 

 ·من أراضيهم منذ سنوات قالئل
لى خطوات إجرائية محددة،    ومن الضروري أن تُترجم هذه الرؤية الجديدة، ذات الطابع اإلنساني الديمقراطي، إ           

الـصندوق القـومي    ''العنصري والقوانين العنصرية األخرى مثل دسـتور        '' قانون العودة ''وفي مقدمتها إلغاء    
، الذي يعد أحد دعائم الجيب االستيطاني، حيث تحرم قوانينه على غير اليهـود أن يمتلكـوا أرضـاً                   ''اليهودي

أن يعملوا فيها، أي أنها تمنع العرب من مواطني الدولة الصهيونية مـن      أو  '' الشعب اليهودي ''يمتلكها ما يسمى    
· ) في المئة من أراضـي فلـسطين المحتلـة   90وهي تمثل حوالي (امتالك أية أراض تمتلكها الوكالة اليهودية     

ذي يؤكد  إلى مقولة قانونية، وهو األمر ال     '' يهودي''والجدير بالذكر أن مثل هذه القوانين العنصرية تحول مقولة          
أن العنصرية الصهيونية هي جزء ال يتجزأ من البنية القانونية للدولة الصهيونية، وهذه هي إحـدى الـسمات                  
األساسية للجيوب االستيطانية اإلحاللية، إذ يتحول التمييز العنصري من مجرد عمل يقـوم بـه العنـصريون                 

والبد من التأكيد هنا علـى      · تجاوزه أو يخرقه  المتعصبون إلى ركن من أركان البناء القانوني، يعاقب كل من ي          
أن تمسك أبناء البالد األصليين بخيار المقاومة المسلحة كان العنصر الحاسم في انهيار النظام العنـصري فـي                  
جنوب إفريقيا، وهو نظام دام قرابة أربعة قرون وكان يمتلك عناصر قوة ذاتية ولم يكن يعتمد اعتمـاداً كبيـراً             

ا هو الحال مع الدولة الصهيونية، كما أنه لم يدخر وسعاً في انتهاج كل أساليب القمع والبطش                 على الخارج، كم  
ولعل هذا النموذج يقدم رداً مفحماً على أولئك الذين يقللون من أهميـة المقاومـة               · والتنكيل بالسكان األصليين  

ا األميركي، وكذلك الذين يـرون أن       حتى تحظى بالرض  '' العنف''الفلسطينية أو يطالبونها بالتخلي عما يسمونه       
ال سبيل إلى مواجهته أو التصدي له، ومن ثم لم يعد هناك سوى التعايش              '' أمراً واقعاً ''الكيان الصهيوني أصبح    

  · واهللا أعلم· معه وقبوله واإلذعان لشروط وجوده
  21/1/2006 االتحاد االماراتية 

 
 عيون وآذان إسرائيل في الفضاء العربي .48

  يمحمد عطو
شكل المجلس الوزاري اإلسرائيلي في الشهر الرابع من بدء االنتفاضة الفلسطينية الثانية وحدة عسكرية خاصة               

وهي تعتمد في جمع معلوماتها على أقمـار إصـطناعية          ". 812الوحدة  "بالتنصت اإللكتروني أطلق عليها اسم      
ى فيها إسرائيل تهديداً مباشراً ألمنها      تغطي مساحات جغرافية واسعة في المنطقة خصوصاً في مواقع مراكز تر          

  .االستراتيجي
وقد ادت هذه الوحدة دوراً بارزاً في رصد تحركات النشطاء واالستماع للمكالمات الهاتفيـة التـي يجرونهـا،                  
وتعرف مخططات المقاومين سلفاً واحباطها وأحياناً اعتقالهم قبيل تنفيذ العمليات ليكون ذلك دليالً عملياً علـى                

  .طهمتور
. وستوقع إسرائيل والهند قريباً اتفاقا تطلق الدولة العبرية بموجبه قمراً متطوراً للتجسس من األراضي الهنديـة               

، )أفق" (أوفيك"وعلى خالف أقمار التجسس اإلسرائيلية من طراز        " فولر"بواسطة قاعدة إطالق هندية من طراز       
 كلغ، مزوداً جهـاز رادار خاصـا        300 الذي يزن نحو     المزودة آلة تصوير، سيكون القمر اإلسرائيلي الجديد،      

يرى في كل األحوال الجوية، وفي كل ظروف الرؤية، وسيمكن من التجسس على دول مثل إيران بال رقيـب                   
  ".1ايروس ـ "و" 5أوفيك ـ "ويخدم إسرائيل اليوم قمرا تجسس صناعيان هما . تقريباً

  :ولدى إسرائيل نوعان من األقمار الصناعية
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، وقد أطلقت إسـرائيل حتـى اآلن        )أفق" (أوفيك"وع األول يتمثل في األقمار الصناعية التجسسية من طراز          الن
 نيسان إبر يل 19في " 2أوفيك ـ  "، و"1أوفيك ـ   "1988 أيلول سبتمبر 19فقد أطلق في .. أربعة أقمار كهذه

 الذي يحمل ثالثة من أحدث 2001في العام " 5أوفيك ـ  "، و1995 نيسان ابريل 5في " 3أوفيك ـ  "، و1990
  .التلسكوبات في العالم

الذي يحمل أجهزة خاصة باالتصاالت، ومن المفترض أن يبقـى فـي   " 4أوفيك ـ  "أطلقت " السالم"وفي ظل 
 سنوات وهـو  3 و2فسيبقى في مداره ما بين " 3أوفيك ـ  "وأما القمر . مساره الفضائي عشر سنوات أو أكثر

 الـى   300وأما علوه عن األرض فهو ما بـين         .  درجة 37ب بمحاذاة خط العرض     يدور من الشرق الى الغر    
وبإمكانه أن يلتقط أدق األشياء حتى أرقام لوحة السيارة، وهو يدور حـول الكـرة               .  كلغ 225 كلم ووزنه    700

" عـاموس " دقيقة، أما النوع الثاني فهو األقمار الصناعية لالتصاالت مـن طـراز   90األرضية مرة واحد كل     
وثبتته شرق كينيا على مقربـة  " 1عاموس ـ   "1995وقد أطلقت إسرائيل في تشرين الثاني نوفمبر ).. آموس(

وهو حمل معه محطات للبـث الهـاتفي        . وذلك للتجسس على االتصاالت العربية    " عربسات"من القمر العربي    
الذي سيبقى فـي الفـضاء   ، "1عاموس ـ  "ومن مميزات . واإلذاعي والتلفزيوني إضافة الى مهمته التجسسية

 متر وقدرته على حل مشكالت اإلتصاالت الداخلية والخارجية إلسرائيل خالل           36.000عشر سنوات، إرتفاعه    
العقد القادم، وهو يتمتع في مجال عمله، بقدرات تعادل نصف ما تقوم به معظم األقمار الـصناعية الغربيـة،                   

  . مليون دوالر30وتبلغ كلفته 
  :لعسكريون الغربيون واألميركيون على جملة من األهداف االستراتيجية لهذه األقمار منهاويجمع المحللون ا

يخفض القمر الصناعي من احتمال تلقي إسرائيل ضربة مفاجئة وذلك مـن خـالل مراقبتـه المنـشآت                  : أوالً
  .والتحركات العسكرية العربية وإرسال إنذارات مبكرة عنها

قمارها على بطاريات المدفعية والصواريخ وتجمعات الدبابات والقواعد الجوية         تتجسس إسرائيل بواسطة أ   : ثانياً
  .العربية، وترصد ما يطرأ على المناطق المدنية والعسكرية العربية من متغيرات وتطورات

 من  توفر األقمار إلسرائيل وسيلة استطالع استراتيجي ال يملكها العرب، كما توفر لها كماً هائالً ومخزوناً              : ثالثاً
المعلومات، علماً ان الدولة اليهودية كانت تشك ـ وخاصة بعد ضرب المفاعل النووي العراقـي فـي العـام     

  .ـ في المعلومات التي تمدها بها الواليات المتحدة من طريق أقمارها1981
يخ يمكن أن يكون لألقمار الصناعية اإلسرائيلية إمكانات وقدرات عسكرية أخرى مثل توجيـه صـوار              : رابعاً

  .أرض أرض، وصواريخ الدفاع الجوي واألنظمة المضادة للصواريخ العربية المتوسطة المدى
بإمكان األقمار اإلسرائيلية إعاقة اإلتصاالت السلكية والالسلكية ووسائل االستطالع اإلشعاعية العربيـة            : خامساً

  .والسيطرة على االتصاالت الهاتفية للبلدان العربية والتقاطها وتسجيلها
  وكالة الفضاء اإلسرائيلية

اللجنة القومية  "، وضع بن غوريون النواة األولى في حقل الفضاء اإلسرائيلي عندما أمر بإنشاء              1960في العام   
وكان هدفه من إنشاء هذه اللجنة تهيئة جو عام يؤدي بعد سنوات الى وضع البنيـة التحتيـة                  ". ألبحاث الفضاء 

  :دراسات األولية، في هذا الميدان، توفير المتطلبات األساسية اآلتيةوأوضحت ال. األساسية لبرنامج فضائي
  . ـ صواريخ دفع تستخدم كمركبات إطالق لألقمار الصناعية1
  . ـ قاعدة صناعات الكترونية معقدة ومتقدمة2
  . ـ أبحاث فلكية وفضائية موسعة3
  . ـ تعاون وثيق مع وكاالت الفضاء األجنبية4
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 العالم اإلسرائيلي يوفال نئمان، الذي كان من أشد المتحمسين للمشروع الفضائي، أن             ، استطاع 1983وفي العام   
وكالـة  "يلم شمل كافة الجهات الفضائية العلمية والعملية في مؤسسة حكومية واحدة لها مزاينية خاصـة هـي                  

  ".شراف على تنفيذهوضع برنامج إسرائيلي متكامل الستغالل الفضاء، واإل"أوكلت له مهمة " الفضاء اإلسرائيلية
" بيعـاف "، أعلنت وزارة العلوم اإلسرائيلية برنامج وكالة الفضاء اإلسرائيلية ونشرته مجلـة             1987وفي العام   

  :، ويشمل البرنامج ثالث مراحل كاآلتي)3(للطيران في عددها رقم 
 على إنتاج قمر صناعي     كان هدف هذه المرحلة التأكد من قدرة الصناعة العسكرية اإلسرائيلية         : المرحلة األولى 

يحمل بعض المعدات األساسية مثل أجهزة اإلتصال والقياس وأجهزة اإلمـداد بالطاقـة الكهربائيـة، وإنتـاج                 
صاروخ الدفع القادر على وضعه في مدار قريب من األرض، واختبار مقدرة القمر على اإللتزام بمداره لعـدة                  

في مدار بيضاوي يراوح بعده عـن  " 1أوفيك ـ  "ما أطلقت ونجحت الوكالة في تحقيق هذه المهمة عند. أسابيع
 درجـة، ويـتم دورة      143 كلم، ويميل المدار على خط االستواء بزاوية قدرها          1150 كلم و  250األرض بين   

 دقيقة، ونظراً لميل المدار، فإنه كان يمر فوق إسرائيل سبع مـرات يوميـاً،               98.8كاملة حول األرض خالل     
وللمحافظة على إتزانه في المدار كان يدور حـول         . ق األوسط سبع دقائق في كل مرة      ويبقى فوق منطقة الشر   

  .محوره بمعدل دورة واحدة كل ثانية
وقد تم إطـالق القمـر هـذا    ). إرسال فقط( كلغ، وكان يحمل أجهزة إشارية ذات إتجاه واحد   156وكان وزنه   

يظل في مداره لمدة شهر ونصف، اال أنـه         ، وكان من المفروض أن      "أريحا"بواسطة صاروخ إسرائيلي الصنع     
 يوماً، وان كان قد انحرف عن مساره بعد شهرين من إطالقه، فتعطلت خاليـاه           118بقي في الفضاء الخارجي     

  .الشمسية، وحدث خلل في ذاكرته
ليتخذ هـو  ) 2أفق ـ  " (2أوفيك ـ  " شهراً، تم إطالق 19وبعد دراسات موسعة حول هذه التجربة، إستغرقت 

 درجـة علـى   35 كلم بزاوية ميل 1500 كلم و210ر مداراً بيضاوياً قريباً حتى األرض يراوح بعده بين       اآلخ
خط اإلستواء، ويتم دورة كاملة حول األرض في ساعة ونصف، ويزيد وزنـه علـى القمـر األول بأربعـة                    

" القطاً بصرياً "حمل  غرامات، ويحمل أجهزة إرسال واستقبال أيضاً، وقد زود بأجهزة جمع المعلومات، وكان ي            
  .وهو نوع من الكاميرات يمكنها أن تلتقط الصور وتبثها فوراً الى األرض

تتلخص أهداف المرحلة الثانية في انتاج فئة أخرى من األقمار الصناعية أكثر تطـوراً وأبعـد                : المرحلة الثانية 
أعوام، وتحتوي على مجموعة من     مداراً، وتستطيع البقاء في الفضاء لفترات طويلة تراوح بين عامين وعشرة            

  .األجهزة اإللكترونية متعددة المهام
ويتم في هذه المرحلة تطوير الخاليا الشمسية التي تمد القمر بما يحتاجه من طاقة كهربائية لـسنوات طويلـة،                   

ذه وهذا كله سوف يستلزم تطوير محطة المتابعة األرضية، وزيادة قدرتها على التحكم في القمر الصناعي، وه               
 36األقمار هي من فئة االتصاالت والبث التلفزيوني واإلذاعي، وهي توضع في مدار يبعد عن األرض نحـو                  

آموس ـ  "و) عاموس" (1آموس ـ  (إلطالق قمري االتصال " إيريان"وقد تم التعاقد مع مؤسسة . ألف كيلو متراً
  .سكرية واالقتصادية واإلعالميةوتأمل إسرائيل أن يحقق لها هذا المشروع مجموعة من األهداف الع". 2

تتصف هذه المرحلة بقدر بالغ من الطموح، إذ تحتوي على أحد عشر مشروعاً إلنتاج وإطالق               : المرحلة الثالثة 
أقمار صناعية متعددة المهام، من ذات الحجم الكبير واألعمار الطويلة والتجهيزات اإللكترونية المعقـدة، ولـم                

 عن هذه المشروعات، وإنما ذكرت أن أهدافها انتاج أقمار استطالع وإدارية علـى  تعلن الوكالة بيانات تفصيلية 
وهو قمر فائق اإلمكانات، وليس له مثيل في أي دولة أخرى حيث استخدمت             " الكروس"غرار القمر األميركي    

  .في إنتاجه أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا اإللكترونيات
  21/1/2006المستقبل اللبنانية 
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   ندخل االنتخابات لنعطي شرعية دستورية للمقاومة : الزهار .49
  هل تتوقع عقد االنتخابات التشريعية في موعدها؟: حاوره في غزة ــ أنس عبد الرحمن

نحن نـدخل   ‚ بما فيها احتماالت تخريبها من قبل مجموعات مسلحة تنتمي لجهة معينة          ‚  كل االحتماالت واردة   -
وسنعمل بكل وسيلة لحماية العملية االنتخابيـة مـع       ‚  ستجري في موعدها   االنتخابات على أساس أن االنتخابات    

  ‚الفصائل الفلسطينية وقوى الشارع الفلسطيني
هل يمكن أن تؤثر األحداث األمنية الراهنة من خطف لألجانب وتصاعد لمظاهر الفلتان األمني واحتجاجات               * 

  بعض مسؤولي حركة فتح على فرصة عقد االنتخابات في موعدها؟
هنـاك  ‚  هذه كلها فوضى أمنية منظمة ومسيطر عليها وتتبع سياسة معينة هدفها هو تخريب العملية االنتخابية  -

وفي المحصلة أدت إلـى هـذه       ‚ جهة غير قادرة على أن ترتب أوراقها والكل يريد أن يكون على رأس القائمة             
  ‚با من هذه االستحقاقاتاآلن يريدون أن يؤجلوا االنتخابات هرو‚ الخالفات الجذرية الواقعة

  ما هو موقف حركة حماس حال حدوث السيناريو األسوأ وعدم إجراء االنتخابات تحت أية ذريعة كانت؟* 
من سيقبل بوضع   ‚ من يستطيع أن يتحدث عن مصداقية أي قرار يمكن أن يصدر عن السلطة            ‚  هذا سؤال مهم   -

أننا سندخل في فوضى عارمة تطال المؤسسات والهيئات        لذا أعتقد   ‚ احترام السلطة وما يسمى بوحدانية السلطة     
وفي المحصلة أعتقد أن الخاسر األكبر سيكون الجهـة التـي عطلـت             ‚ والشرطة ومؤسسات الحكم بشكل عام    

  ‚االنتخابات إضافة إلى القضية الوطنية الفلسطينية
عقد االنتخابات فـي موعـدها      ومدى عالقته ب  ‚ ما هي رؤيتكم لطبيعة الواقع الداخلي المأزوم في حركة فتح         * 

  المقرر؟
ليست هناك قاعدة أيديولوجيـة     ‚ ليس هناك برنامج محدد   ‚  الواقع المأزوم ناتج عن البنية التي بنيت عليها فتح         -

ثم تحولـت إلـى مـا يـسمى         ‚ وبالتالي فتح تتعامل مع السياسة من منطلق الواقع والمغامرة        ‚ تحكم هذا العمل  
وفـي المحـصلة عنـدما اختلفـت        ‚ مر الواقع بناء على موازين القوى المختلة      بالبراغماتية وهي الخضوع لأل   

وبالتالي فإن  ‚ مصادر المعلومات ومصادر التمويل والمصالح حدث هذا االختالف الداخلي        ‚ المصادر والمصالح 
  ‚الفرقة حقيقية وجذرية داخل الصف الداخلي لحركة فتح

ألزمات الوطنية في ظل ما يروجه البعض من أن االنتخابات          هل يشكل إجراء االنتخابات في موعدها حال ل       * 
  قد تعمق من أزماتنا الوطنية وتفاقمها؟

وحماس محتاجة إلى الشرعية    ‚  فتح محتاجة إلى دخول االنتخابات لتثبت من يمثل الشارع الفلسطيني من فتح            -
إلى برنامج إصالحي يرمم ما دمره      الوطن يحتاج   ‚ الدستورية لترد على كل االدعاءات التي تقول بأنها إرهابية        

  ‚االحتالل وما أفسده الفساد
ما مدى تأثر الوضع الفلسطيني ومكوناته السياسية واالجتماعية المختلفة بالضغوط اإلسرائيلية والتـدخالت              * 

األميركية واألوروبية التي تستهدف حرمان حماس من المشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القـرار               
  طيني؟الفلس

في الماضي كانوا يتحدثون عـن أنـه ال   ‚  واضح أن الموقف األوروبي بدأ يتراجع وكذلك الموقف األميركي  -
اآلن يتحدثون عن التمويل ويتحدثون عن الحكومة التي لن يعترفوا بها إذا شاركت فيهـا       ‚ يمكن مشاركة حماس  

إذن صالبة الواقـع    ‚ سمح ثم اآلن بدأ يتراجع    العدو اإلسرائيلي قال في البداية لن ن      ‚ وهذا تراجع واضح  ‚ حماس
هناك وسائل متعددة للخروج من     ‚ أميركا ليست هي إله هذا الكون     ‚ الفلسطيني في المحصلة سيفرض هذا الواقع     

وبالتالي يمكن أن نخرجها حـسب برنامجنـا        ‚ والبد أن نخرج أميركا من أجل مشروعنا الوطني       ‚ عباءة أميركا 
  ‚  عليه أبناء شعبنا الفلسطيني الذين سينجحون في االنتخاباتالذي نراه أو الذي سيجمع

تهدف أساسا لالنقالب علـى     ‚ هل يمكن القول إن حركة االحتجاجات الداخلية في صفوف هياكل حركة فتح           * 
  وما موقف حماس حال حدوث ذلك؟‚ الرئيس محمود عباس
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 في الواقع الفلسطيني من يطرح استبدال أبـو          القضية ليست انقالبا على أبو مازن ألنه ليس هناك في الحقيقة           -
السبب األول أن الذين تربعوا علـى نهـر مـن المـال             : ولكن كل الخوف من نتائج االنتخابات لسببين      ‚ مازن

والسبب الثاني الخوف من فتح ملفات الفـساد        ‚ والسلطة والقوة في السنوات الماضية بدأت تهتز تحتهم المقاعد        
  ‚ لة تخريب االنتخابات حتى لو أدى ذلك إلى تخريب كل القضية الوطنيةوبالتالي محاو‚ الموجودة

‚ هل من الممكن ربط المصير الوطني ومصير القضية الفلسطينية والمشروع الوطني بمصير حركـة فـتح               * 
  صعودا وهبوطا؟

ى إلى مـا   المشكلة أنه عندما ربطنا على مدى األربعين سنة الماضية هذا الموقف أو المصير بمصير فتح أد               -
وعلى فتح أن تجدد وتجد     ‚ والبدائل تكون مطروحة على الشارع    ‚ وبالتالي البد أن تكون هناك بدائل     ‚ وصلنا إليه 

وال أن يبقى التعاون    ‚ ال يمكن أن يقبل الشارع أن تبقى إسرائيل هي الحليف االستراتيجي          ‚ بدائل أيضا لبرامجها  
وال إدانة العمليات االستشهادية والمقاومـة مقبولـة علـى          ‚ ةاألمني معها فضيلة وطنية تخدم المصلحة الوطني      

وال يمكـن أن    ‚ وال يمكن أن تبقى رموز الفساد التي أثرت على حساب الشعب كما هي وفي مواقعها              ‚ الشارع
  ‚ تبقى قوى فاعلة في الشارع الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتها أن تبقى معطلة عن إدارة الصراع

تلتزم القوى السياسية المختلفة المشاركة في االنتخابات بمواثيق الشرف االنتخابية في إطار            هل تتوقعون أن    * 
  أم أنها ستجد في مهاجمة حماس وسيلة للتغطية على أزماتها؟‚ خاصة حركة فتح‚ دعايتها االنتخابية

 برامجهـا   إذ أن هناك بعض الشخصيات التي تهاجم شخصيات من حماس وتهاجم          ‚  كل االحتماالت موجودة   -
‚ سنتعامل معها بنفس التركيز على برنامجنـا      ‚ المهم كيف ستتعامل الحركة مع هذا الموضوع      ‚ وتهاجم تاريخها 

  ‚وسنطرح برنامجنا كبديل عن البرامج األخرى‚ ولن نتعرض لشخوص ولكن سنتعرض لبرامج
ـ           *  وهـل  ‚ دس فـي االنتخابـات    ما رؤيتكم وتقييمكم لطبيعة الموقف اإلسرائيلي إزاء مشاركة أهالي مدينة الق

  تتوقعون عرقلة إسرائيلية القتراع المقدسيين يوم االنتخابات؟
مع االنتخابات ولكن مـع أمـاني       ‚ سواء كان أميركا أم األوروبيين    ‚  المعطى الدولي اآلن هو مع االنتخابات      -

ل بتخريـب العمليـة     وبالتالي أنا ال أتصور أن المعطى الدولي سيسمح إلسرائي        ‚ وإجراءات لجعل حماس أقلية   
ال أتصور أنهم سيقولون ألحد انتخب ولكنهم في        ‚ وقد قالوا ذلك إعالميا   ‚ االنتخابية في القدس حتى تعطي مبررا     

 وفي انتخابات الرئاسة مطلـع العـام   1996تصوري لن يعرقلوا العملية االنتخابية كما حدث في انتخابات عام         
ر ال يمكن أن يلغيه أحد فإن قوات االحتالل تكون قد فتحت بوابة             وهذا أم ‚ وإذا كان الموقف غير ذلك    ‚ الماضي

  ‚صراع جديدة خاصة وأن التهدئة قد انتهت
بالنظر إلى أن هناك بعض الخصوم السياسيين يـشككون         ‚ وما هي أهدافكم  ‚ لماذا تدخلون المجلس التشريعي   * 

 وموقفها اإليجابي هذه    1996 عام   ويدعون بعدم وجود فوارق بين رفض حماس المشاركة       ‚ في موقفكم الراهن  
  األيام؟

 نحن نحتاج كما قلت لك إلى ما يسمى الشرعية الدستورية حتى نتوج ما قدمناه من شرعية جهاديـة أثبتـت                     -
وهذه القضية ورقة نرفعها في وجوه من يـدعون         ‚ قدرتها على التحدي وأدت في المحصلة إلى طرد االحتالل        

  ‚ يني يعطي من يمثلهأننا إرهابيون ألن الشعب الفلسط
  ما هي أبرز مالمح وعناوين برنامجكم االنتخابي الذي تخوضون به هذه االنتخابات؟* 
  
وبالتالي كل ما بني فـي كافـة المجـاالت          ‚  أول عالمة هي أننا نعتبر العدو اإلسرائيلي ال شريك وال حليف           -

 تقليصه حتى نصل إلى درجة نتخلص فيهـا         السياسية واألمنية واالقتصادية وغيرها مع العدو اإلسرائيلي سيتم       
النقطة األخـرى   ‚ البديل هو فتح بوابة كبيرة على األمة العربية من خالل مصر واألردن           ‚ مما يسمى بالشراكة  

بمعنى أن نضع حدا لالعتمـاد      ‚ ومشروعنا هو مشروع االكتفاء   ‚ بعد ذلك هي قضية الصحة والتعليم والصناعة      
نحن نفتح باب االستثمار الفلسطيني للعرب دون أن تكون هناك          ‚ ضوع االستثمار فيما يتعلق بمو  ‚ على اآلخرين 
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نحن نـرى   ‚ طبعا مشروع اإلصالح يشمل كل مناحي الحياة      ‚ المظاهر السابقة من المشاركة الوهمية واالبتزاز     
لكـن  و‚ ولذلك نقول إننا ال نريد أن نستبدل فـصيال بفـصيل          ‚ أن مشاركة كل الناس في مشروعنا هو األساس       

وهذا البرنامج مفتوح لكل الناس بمن فيهم الذين فشلوا في          ‚ نستبدل برنامجا ثبت عجزه ببرنامج نتمنى أن ينجح       
البرنامج السابق أن يشاركوا في هذه الحملة للتطهير واإلصالح للتمهيد لمرحلة جديدة في غاية األهمية قد تكون                 

  ‚مرحلة تأسيس دولة حقيقية
وحظ حركة حماس فيها في ضوء فوز الحركـة فـي           ‚ اتكم لنتائج االنتخابات المقبلة   ما هي توقعاتكم ومقارب   * 

  االنتخابات المحلية األخيرة؟
ولكن دع األيام تجيب عـن هـذا        ‚  نحن نقبل بأي نتيجة ما دامت االنتخابات نزيهة وحرة ولم يتم التدخل بها             -

  ‚ السؤال
‚ وء التحالفات االنتخابية التي تميزت بها مـؤخرا       ما موقع التحالفات في فكر وممارسة حركة حماس في ض         * 

  إن على صعيد االنتخابات المحلية األخيرة أم على صعيد االنتخابات التشريعية المقبلة؟ 
 1981نحن وضعنا في قائمة الجمعية الطبية عـام         ‚  التحالفات االنتخابية خاصية لم تتميز بها الحركة مؤخرا        -

أننا أعطينا الثقة لسيدة ومسيحية وعلمانية في نفـس         ‚ ما أفرزناه في رام اهللا واضح     النقطة الثانية   ‚ طبيبا مسيحيا 
النقطة الثالثة أننا سندعم مسيحيا في غزة وندعم مستقلين وندعم عناصر معروفة أنها ليست ذات عالقة                ‚ الوقت

  ‚ية في هذا المجالوشكلت في المرحلة الماضية مصداقية عمل‚ بحماس ألنها توافق على البرنامج الذي نطرحه
  هذه التحالفات هل تشكل تكتيكا عابرا أم نهجا تعبر به الحركة المرحلة المقبلة؟* 
‚ أول وزير اقتصاد في مصر بعد اإلسالم كان مسيحيا        ‚  نحن عندنا المستند العقدي في هذا الموضوع واضح        -

لدين استعان بالمسيحيين في مقاومة     صالح ا ‚ موسى بن ميمون في ظل الدولة اإلسالمية في إسبانيا كان يهوديا          
  ‚وبالتالي ليست هذه قضية طارئة أو تكتيكا كما يحاول البعض أن يصورها‚ الصليبيين

  كيف ستتمكن الحركة من المزاوجة بين السياسة والمقاومة عقب االنتخابات؟ * 
كانت محتلة قديما كانـت     مصر عندما   ‚  كل الشعوب التي احتلت كانت تزاوج بين السياسة والمقاومة والبناء          -

الجزائر كانت قطعة رسمية من فرنسا وكان       ‚ تبني وتشكل حكومات وكان فيها ملك وكان فيها احتالل بريطاني         
إما أن ندخل في مشروع معركة      ‚ وبالتالي ليست القضية عجيبة   ‚ فيتنام كانت تقاوم وتبني   ‚ فيها بناء ومستشفيات  

‚ طبيعة القضية لدينا أننـا محتلـون      ‚  في معركة مدنية ونترك الباقي     أو أن ندخل  ‚ قادمة كل الناس تشارك فيها    
هذه معركة ما يتكسر مـن      ‚ ومن أبرز أدوات المقاومة أن نرمم ما دمره االحتالل        ‚ والمحتل يحتاج إلى مقاومة   

  ‚االحتالل يجب أن نرممه حتى نستكمل مشروع التحرير
  ذ خالد مشعل بانتهاجها عقب االنتخابات؟ما شكل الخطاب أو اللغة الجديدة التي وعد األستا* 
ولكن من يظن أنه سيكون هناك انقالب في الموقـف الـسياسي            ‚  لغتنا هي لغة االهتمامات بالقضايا الجديدة      -

  ‚وبالتالي انقالب في الموقف اإلعالمي فهو مخطئ
  21/1/2006الوطن القطرية 
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  21/1/2006االتحاد االماراتية 

  


