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  تمويل أمريكي لحملة السلطة .1
ـ ذ  مـا     : طاهر النونـو    و آمال شحادة ة،  القدس المحتلة، غز   من 23/1/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت  هكرت

صحيفة واشنطن بوست أمس أن االدارة األمريكية انفقت جزءاً من أموال الدعم الخارجي على برنامج لرفـع                 
وأضافت الصحيفة أن البرنامج وكلفته نحو مليوني دوالر        . شعبية السلطة الفلسطينية خالل االنتخابات التشريعية     

 تظهر فيه شعارات او رموز أمريكية وذلـك لتجنـب           ينفذه قسم تابع لوكالة التنمية الدولية األمريكية، ولكن ال        
ويتضمن البرنامج األمريكي حملة لتنظيف الشوارع، وتوزيـع        . اتهام الواليات المتحدة بالتدخل في االنتخابات     

الطعام والشراب على الفلسطينيين على المعابر الحدودية، وتقديم اجهزة حاسوب لمراكز اجتماعيـة فلـسطينية              
  .كرة قدمورعاية مباريات 

إن هناك وثائق :  قالت واشنطن بوست: أمير شبانةعن مراسله  22/1/2006اسالم أون الين  موقع وأضاف
داخلية خاصة بهذا البرنامج تصف الجهود المبذولة ضمنه بأنها تحول نموذجي مؤقت في طريقة إدارة الوكالة 

 أن هذا البرنامج يستهدف ضمان -ويتهملم تكشف ه-ن ون أمريكيووبين مسئول .األمريكية للتنمية الدولية
حصول السلطة الفلسطينية على التأييد العام من خالل قيامها بأنشطة تنموية متنوعة ويتم الكشف عنها قبيل 

 .ولفتت إلى مراسم مشروع للتشجير بتمويل أمريكي في رام اهللا حضره محمود عباس .االنتخابات التشريعية
ث تتالحق بشكل يومي بدء من األسبوع القادم من خالل سيل متدفق من وكشفت أن الخطة هي جعل األحدا

  .اإلعالنات تتناول األحداث اإليجابية في كل المناطق الفلسطينية
 يعتـرف مـسؤولون    : سكوت ويلسون وغلـين كيـسلر     عن  رام اهللا   من   23/1/2006 الشرق األوسط    وقالت

.  داخل الوكالة والشركتين اللتين كلفتا إدارة المـشروع        ومستشارون أميركيون معنيون بالبرنامج انه أثار جدال      
ولكن المسؤولين األميركيين قالوا إن هدف تقييد نفوذ حماس في الحكومة المقبلة ألقى ظالال من القلـق بـشأن                   

وقال مسؤول أميركي آخر في البرنامج لن أعتـذر          .قرار عدم الكشف عن دور الحكومة األميركية في الحملة        
  . فخور بالعمل الذي قمنا بهأنا. عن ذلك
السلطة حاولت اخفاء مصدر تمويل هذه المشاريع حتى عن المسؤولين أن  الى 23/1/2006 الحياة وأشارت

في الحقيقة كل ما عرفناه : وقال جمال محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ الحياة. عن تنفيذها مباشرة
ال : وأضاف. مناه من مدير المكتب من دون ان نعرف المصدرهو ان التمويل جاء من مكتب الرئيس، وقد تسل

  .مشكلة لدينا في تلقي تمويل حكومي أميركي ألنشطة وفعاليات ومشاريع رياضية وغير رياضية



 

 4

المعارض واألكاديمي عبدالستار قاسم، تحدث عن حضور قـوي لوكالـة           أن    23/1/2006وجاء في البيان    
تتبنـى قائمـة    ) ايه.آي.سي(وزعم ان    . ي االنتخابات التشريعية الفلسطينية   االستخبارات المركزية األميركية ف   

حديثة في تكوينها وقديمة في شخوصها، وتغدق أمواال طائلة في دعايتها االنتخابية، مشيرا إلى أن قـادة هـذه                   
مـن قيـادات    القائمة، هم من القريبين جدا من السياسة األميركية، ومنهم من صنعته الواليات المتحدة، ليكون               

وأضاف يقوم على ترتيب حملة هؤالء االنتخابية، قادة مبادرة جنيف، التـي تـم رفـضها            . الشعب الفلسطيني 
فلسطينيا، موضحا أنهم يعملون في السر لمصلحة هذه القائمة، بسبب وضعهم المنبوذ، منوها إلى أن عددا مـن                  

عيد الصفقات التجارية والماليـة والـسياسية،       عناصر القائمة معروف بتعامله مع اإلسرائيليين، خاصة على ص        
، ترمز حقيقة إلى نفـوذ      )ايه.آي.سي(وأضاف قاسم أن قائمة      . فيما ال يزال عدد منهم يتوارى، حسب تعبيره       

وأوضح أن هذه القائمـة سـتبقى       ،  الواليات المتحدة، وستحصل على أصوات أكثر من قوائم فصائل فلسطينية         
 اآلن دق جرس التحذير، مشيرا إلى إنها مسؤولية الفصائل، التي تعلـم بهـذه               تحت المتابعة، لكن من الواجب    

  . القائمة، من أجل كشف مواقفها صراحة أمام الشعب الفلسطيني
  

   حماس الفلسطينيين من عواقب فوز يحذرونمسؤولون اسرائيليون  .2
راء الحكومة االسرائيلية لم ينصع وز: الناصرة أسعد تلحمينقالً عن مراسلها في  23/1/2006الحياة نشرت 

لتعليمات اولمرت عدم اإلدالء بتصريحات قد تفسر على انها تدخل في االنتخابات الفلسطينية، واطلقوا 
تحذيرات وتهديدات للفلسطينيين بأن ما سيخسرونه من تحقيق حماس انجازاً في االنتخابات يفوق بكثير ما 

ولم تخف عناوين الصحف  .رائيل أو في الحلبة الدوليةيمكن ان يربحوه، سواء على جبهة العالقات مع اس
العبرية أمس حقيقة ان صناع القرار في تل ابيب لن يترددوا في االيام المتبقية على موعد االنتخابات 
الفلسطينية في اطالق تصريحات واتخاذ خطوات تصب في مصلحة فتح، بحسب تأكيد معلقين اسرائيليين 

 أمنية بحضور موفاز ولفيني وقادة األجهزة -اولمرت جلسة مشاورات سياسيةفي غضون ذلك، عقد  .بارزين
األمنية تناولت سيناريوهات اليوم التالي لالنتخابات الفلسطينية وطبيعة الرد االسرائيلي على االنجاز الذي 

ب انتظار وآثر المجتمعون عدم التسرع في اتخاذ أي قرار في الوقت الراهن ووجو. ستحققه حماس وفقاً لحجمه
نتائج هذه االنتخابات والحكومة الفلسطينية التي ستشكل وعندها تتخذ الحكومة االسرائيلية موقفاً واضحاً من 

وأفادت وسائل االعالم العبرية ان اسرائيل تتابع  .السياسة الواجب اتباعها تجاه الشريك الفلسطيني أو الالشريك
 وأكثر من األصوات وإمكان مشاركتها في % 30ها على بقلق احتمال فوز حماس في االنتخابات أو حصول

الحكومة الفلسطينية المقبلة، وهو ما دفع ليفني الى االعالن من جديد ان اسرائيل ترفض محاوالت أوروبية 
وقالت اذاعة الجيش ان صناع القرار في اسرائيل يتخبطون في  .للتميز بين ذراعي حماس العسكري والسياسي

من حماس وأنهم منقسمون في الرأي حول ما إذا كان دخول حماس الحلبة السياسية سيدفع اتخاذ موقف حاسم 
من جانبه دعا حالوتس، في محاضرته أمس امام مؤتمر  .الى اعتدالها أم يجرها نحو مزيد من التطرف

  .ةعيهرتسليا الى االستعداد الحتمال تصعيد المواجهات مع الفلسطينيين فور انتهاء االنتخابات التشري
 وقال انه يتحتم على اسرائيل ان تقرر كيف ستتعامل مع السلطة الفلسطينية بعد االنتخابات وان تأخذ في 
االعتبار خطر عودة المواجهات الى ما كانت عليه في ذروة االنتفاضة، مدعياً وجود حوافز لذلك مصدرها ما 

 األمنية في وزارة الدفاع غلعاد -يئة السياسيةأما رئيس اله .يفعله الفلسطينيون وليس ما يفعله االسرائيليون
  . فتوقع ان ال تستأنف حماس في الفترة القريبة هجماتها االرهابية

وقال ان جل هم الحركة ينحصر اآلن في كيفية السيطرة على السلطة الفلسطينية وهذا يتطلب منها االنضباط 
ع الفلسطيني لكنها في نهاية المطاف ستكون لتعزيز تأثيرها السياسي واالقتصادي واالجتماعي على الشار

وكانت الحكومة استمعت أمس الى تقارير بهذا الشأن من وزير الدفاع وقادة  .عامالً في خلخلة عملية السالم
وقال هنغبي ان اندماج حماس في السلطة واستيالءها على حكومتها سيكون لهما . الجيش واالجهزة االستخبارية
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ورأى . يدية بالنسبة الى مكانة الفلسطينيين في العالم وايضاً على الحوار مع اسرائيلانعكاسات خطيرة وتراج
زئيف بويم ان فوز حماس سيكون بمثابة اقامة قاعدة أمامية اليران في رام اهللا، مضيفاً انه يتوجب في كل 

الحذر من الحاالت ان تنظر اسرائيل الى حماس كحركة جهادية تدعو الى القضاء على اسرائيل ويجب 
وكانت يديعوت احرونوت أفادت نقالً عن مصادر سياسية في اسرائيل  .محاوالت تجميل صورة هذه الحركة

ان اولمرت يعتقد انه في حال فازت حماس في االنتخابات فإن اسرائيل ستعفي نفسها من كل التزاماتها 
ا لم تتجرد من سالحها وتلغي ميثاقها للسلطة، إذ أنها لن تسلم بواقع تكون فيه الحركة جزءاً من السلطة إذ

ولمحت المصادر الى ان اسرائيل ستدرس عدم تحويل أموال مستحقة  .الداعي الى القضاء على اسرائيل
وزادت ان . للسلطة، فضالً عن قناعتها بأن الدول المانحة ستوقف دعمها للسلطة في حال تسلمتها حماس

  . القيادة الفلسطينية الخراج حماس من دائرة صنع القراراسرائيل ستطالب المجتمع الدولي بالضغط على
رئيس هيئة االستخبارات    أن   القدس آمال شحادة  نقالً عن مراسلتها في      23/1/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  

 إنه إذا تم إشراك حماس في السلطة فسيعني ذلـك تقلـيص المـساعدات الدوليـة المقدمـة                   : قال ،في الجيش 
قد : وقال. م موفاز أن هناك عشرة إنذارات محددة باحتمال وقوع اعتداءات إرهابية في البالد            وزع. للفلسطينيين

ارتكاب اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية في محاولـة لتـشويش االنتخابـات     تحاول بعض التنظيمات اإلرهابية 
  .الفلسطينية
 لجنة برئاسة حلوتس لمراقبـة      اعلن مكتب اولمرت إنه عين    : وكالتنقالً عن ال   23/1/2006السفير  وأضافت  

االنتخابات الفلسطينية واعداد سلسلة توصيات بشأن كيفية رد الحكومة اإلسرائيلية على احتمال فـوز حمـاس                
وقال اولمرت في بداية جلسة الحكومة ال اريد اجراء بحث منظم           . وتشكيلها حكومة فلسطينية او مشاركتها فيها     

 في االنتخابات الن الوضع في السلطة الفلـسطينية حـساس وال يتوجـب              سيتم تفسيره على انه محاولة للتأثير     
اصدار تصريحات عشية االنتخابات مضيفا سنجري بحثا بعد االنتخابات حول كيفية الرد عما الـذي يتوجـب                 

 ثمة احتمال كبير الن تسير االنتخابات في السلطة كما هو مخطط له فيما رأى ديـسكين ان                  :وقال موفاز . فعله
اضاف اذا وقعت عملية ارهابية كبيرة فان قوات        . يرات تشير الى ان يوم االنتخابات سيسير بشكل معقول        التقد

وقال حلوتس ال أعتقد أن قادة فتح سيـسمحون لحمـاس           . االمن االسرائيلية مستعدة لمواجهة هذا الخيار ايضا      
 .  بالسيطرة على االمور إذا ما حققت االخيرة فوزا كبيرا في االنتخابات

  
  انتخابيةمنصةإسرائيل تمنح مروان البرغوثي  .3

إسرائيل منحت أمس مروان البرغوثي منصة انتخابية عندما  أن :رام اهللامن  23/1/2006 الحياة نشرت
ودأبت إسرائيل على رفض السماح لوسائل اإلعالم اجراء  .سمحت لقناتي العربية والجزيرة اجراء مقابلة معه

 تسهيال لحملة فتح االنتخابية ، أمس،رين يرون في السماح له مخاطبة الرأي العام، ما جعل الكثيهمقابالت مع
ن تكون أ, نفى البرغوثي في حين .في مواجهة حماس التي تسجل تقدما مضطرداً في استطالعات الرأي العام

واضاف . طينيحكام تل أبيب لديهم قرار استراتيجي بعدم التعامل مع شريك فلس: الئ قا,ذلكاسرائيل قد منحته 
ن ال ي االسرائيليأن, مردفا بالقول ,ان االسرائيليين يقولون انهم سيوقفون العملية السياسية اذا جاءت حماس

هم اتخذوا قرارا استراتيجيا بفرض حل من ألن, يريدون ال فتح وال حماس وال ابومازن وال مروان وال الزهار
معتبراً ,  عن خيار فتحادافعم, سطينية بانها معجزةوصف االنتخابات الفل,  ومن ناحية أخرى.طرف واحد

تعهد , الحركةبوجود ثغرات في مسيرة , معترفا في نفس الوقت. رسالتها رسالة الحرية والعودة واالستقالل
 سماح إسرائيل للبرغوثي مخاطبة ار هنا أنويش . أيضاوتعهد بالشراكة مع باقي القوى الفلسطينية .باصالحها

يرجح مراقبون ان تقدم اسرائيل حيث . يني تقدماً الفتاً على طريق اعترافها به زعيما سياسياًالجمهور الفلسط
  .شخصية مركزية وحيدة في فتح في ظل تطورات مستقبلية مواتيةه من  يشكللما ,هعلى اطالق
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 انه  ,مؤكدا أشار إليه البرغوثي     ام : والقدس نقال عن وكاالت    دبي من   23/1/2006 األيام الفلسطينية    وجاء في 
 حتى نحقق اهدافنا الوطنية في الحرية والعـودة         ,لن يكون هناك في هذه المنطقة ال أمن وال سالم وال استقرار           

  .واالستقالل واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف
كيل سـلطة جديـدة      مروان البرغوثي، دعا إلـى تـش        أن :القدس والوكاالت  من   23/1/2006 البيان   وذكرت

وقال إن  . ديمقراطية بمشاركة جميع الفضائل ومن بينها حماس، معتبرا ان االنتخابات بداية انتفاضة ديمقراطية            
 التمـسك   علـى  في هذا الصدد     مؤكدا ,المشاركة الكثيفة المتوقعة في االنتخابات تعتبر وفاء للشهداء والمقاومة        

  .  ال عالقة له بالفوضى األمنيةسالح هذا المشيرا إلى أنوبخيار المقاومة، 
 عدم التركيز ىعل  البرغوثي حث إلى أن: رويترزنقال عنرام اهللا  من 23/1/2006 القدس العربي ونوهت

بتشكيل حكومة ,  هناك هم قادم وعلينا أن نستعد للمرحلة القادمة, قائال. ما اذا كانت فتح ستهزم حماسىعل
  .اصالح وطني

د البرغوثي أن هذه االنتخابات يجب أن ننظر        يأكإلى ت : ب.ف.أ نقال عن    23/1/2006  الخليج اإلماراتية  ولفتت
  .لها باعتبارها إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق الحرية والعودة واالستقالل

مسؤول رفيع في فتح ما جاء به  وصف إلى ما: غزة من 23/1/2006 الغد األردنيـة     مراسل حامد جاد وأشار  
 هـا  فيما اعتبر. عبرت عن موقف الحركة حيث,  بأنها في مكانها الصحيح    , البرغوثي من تصريحات على لسان   

ضـرورة أن تتوافـق      مؤكدا   .سامي أبو زهري، أنها تأتي في خضم الحملة االنتخابية وان كانت جيدة ومهمة            
 ال بد من موقف فتحاوي حازم يدعم المقاومة ويتصدى لكـل مـن            , وقال .تصريحات مع مواقف عملية لفتح    ال

  .تهايحاول عرقل
  

  %7استطالع للرأي يشير إلى تقدم فتح على حماس بنسبة  .4
نشر السبت الماضي إلى تقدم فتح , أشار استطالع للرأي قام به خليل الشقاقي :خدمة هآرتس واالسوشييتد برس

  شخصاً أن4516حيث رأى %. 7بنسبة , بفارق بسيط عن منافسها األقوى حماس في االنتخابات البرلمانية
، مع اإلشارة إلى أن هناك هامش للخطأ %35، في حين ستحصل حماس على %42فتح سوف تحصل على 

وأشار استطالع آخر أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصاالت إلى أن التنافس بين الحركتين على %. 2بنسبة 
% 30.2 مقابل من األصوات% 32.3حيث قدر حصول فتح على . وأن الفارق بينهما يكاد ال يذكر, أشده

، في %12.6حاصال على , لحماس، ليأتي بعدهما حزب فلسطين المستقلة التي يترأسها مصطفى البرغوثي
%. 3.5وقد شمل االستطالع ألف شخص، مع هامش خطأ بنسبة %. 7.6حين ستحصل الجبهة الشعبية على 

سطينيين سيصوتون لصالح من الفل% 42وفي نتائج استطالع سابق نشر في األول من الشهر الجاري، كان 
لم يكونوا قد قرروا بعد، إال أنه يبدو أن الكثير منهم قد % 20لصالح حماس، في حين أن % 25فتح، مقابل 

  . قرر دعم حماس
أن هناك خمسة مراكز بحث تجري استطالعات للرأي في غزة والضفة الغربية، ورغم , ويجدر االشارة هنا

أن فتح ستتقدم على , درة عن كل واحد منها، إال أن هناك تطابقاً بينهماختالف درجة مصداقية النتائج الصا
  .حماس، فيما ستأتي الئحة فلسطين المستقلة بالمرتبة الثالثة مع فارق كبير في نسبة األصوات

 وتعتبر المشكلة األساسية التي تواجه هذه المراكز أن أصوات الناخبين لن تعطى فقط للوائح الرسمية التابعة 
ه الحركة أو تلك، بل إنهم سيصوتون أيضاً لمرشحين على مستوى الدوائر، محسوبون على فتح أو حماس لهذ

أو غيرهما، وفي هذا الصدد أشار االستطالع الذي أجراه الشقاقي أن فتح ستبلي جيداً في رام اهللا وقلقيلية وخان 
ليل وطولكرم، في حين أن التنافس يونس ورفح، فيما ستتركز قوة حماس في غزة وجباليا ودير البلح والخ

  .سيكون شديداً بين الحركتين في المدن األساسية مثل نابلس وبيت لحم وجنين والقدس
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  22/1/2006هارتس 
  
  
  
  حماس لن تكون جزءا من الحكومة القادمة: شعث .5

ى التـي  قال نبيل شعث إن فتح ستشكل حكومة ائتالفية مع األحزاب الفلسطينية األخـر  :طاهر النونو ـ  غزة
  .ها الى أن حماس لن تكون جزءاً منمشيرا. سترغب في التفاوض مع إسرائيل واالعتراف بها

  23/1/2006الخليج اإلماراتية 
  
   بحق اإلنتخاب واليأس من السياسيينالتمسكالمقدسيون بين : تحقيق .6

يرة معزولة عن محيطها قبل يومين على موعد االقتراع، بدت القدس كأنها جز:  فاتنة الدجاني–القدس المحتلة 
فال هي تعيش صخب الحمالت االنتخابية مثل غيرها من المدن، وال هي تتفاعل بحماسة مع . الفلسطيني
وتخيم على المقدسيين حال من اليأس والمرارة والالمباالة لعلمهم المسبق بأن االنتخابات ستفرز نواباً . الحدث

مع  .لى شعارات سياسية ومن تجاهل السلطة الفلسطينية لهموهم يشكون من تحول قضيتهم ا. مع وقف التنفيذ
 تهاويتنافس على ستة مقاعد في دائر.  معقد جداً بسبب خصوصيتها السياسيةالمدينةالوضع في اإلشارة إلى أن 

في هذه االجواء،  مع العلم أن . مرشحاً مستقالً، وستة من فتح واربعة من حماس، اضافة الى قوائم الكتل29
مقدسي نفسه في وضع ال يحسد عليه، فهو يعلم أن صوته مهم سياسياً، بمعنى انه يصوت لمصلحة تثبيت يجد ال

يفاقم من ذلك  و. يدرك أن ممثليه ال يملكون صالحيات تحت االحتاللفي حين. السيادة الفلسطينية على المدينة
اشاعات بأنها ستسحب الهوية من خوفه من فقدان مواطنته وحقوقه المكتسبة بعد ان عمدت اسرائيل الى بث 

يقترعون، او انها ستحرمهم من مزايا وخدمات يتمتعون بها، وهي مخاوف لم ينجح المرشحون وال سالذين 
 حاتم عبدالقادر ان الفلسطينيين حصلوا على تطمينات بحرية المشاركة من دون ؤكدي حيث .السلطة في تهدئتها

عد محمد ابو طير ان يتقاعس المقدسيون عن التصويت وممارسة من جانبه، استب .المس بحقوقهم المكتسبة
 اذا خلت االنتخابات من التزوير، متوقعاً ان تعمد اسرائيل الى ة حماس ان الفوز مضمون لكتلاعتبرم. حقهم
 انقسموا في الرأي بين تيارين، احدهما اعلن انه إال أن المقدسيين أنفسهم . اثناء نقل صناديق االقتراعذلك
ترع الن ذلك حقه، والثاني اعلن انه سيقاطع إما احتجاجاً على االنتخابات نفسها، او على المرشحين، او سيق

  . او خوفاً من التهديدات االسرائيليةهمعلى اهمال السلطة ل
  23/1/2006الحياة 

  
  انتخابات هادئة في اليوم الثاني القتراع رجال األمن   .7

يذي للجنة االنتخابات المركزية، ان اليوم الثاني من االقتراع المسبق لقوات           قال المدير التنف   :غزة  طاهر النونو   
ممن يحق لهم االقتراع والتصويت، وأوضح أنه       % 50األمن سار بشكل جيد، موضحاً ان التصويت زاد على          

مـن  و. تم تجاوز االشكالية التي برزت أمس بعد اعتراض القوائم المرشحة على عدم نشر أسماء قوى األمـن                
  .رضاهممبدين  بالهدوء الذي تسير عليه عملية االقتراع، ,التغيير واإلصالحأشاد مرشحو قائمة جهتهم 

  23/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

 أمام حماس .. دحالنأول اختبار لشعبية  .8
 بعدا أكثر حدة وسخونة في خان يونس؛ حيث  بين فتح وحماس تأخذ المنافسة: مصطفى الصواف-خان يونس
ووفق  . منافسة قوية وصعبة من مرشحي حماسبمواجهةمد دحالن أول اختبار شعبي له يخوض مح
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 آالف من أعضاء األجهزة األمنية 6 آالف ناخب بينهم نحو 104إحصاءات لجنة االنتخابات المركزية، فإن 
ويسعى دحالن الكتساب  . مرشحا43 أعضاء من إجمالي 5، سيختارون المحافظةيحق لهم االقتراع في 

 يتوجه لالنتخابات هإن: يقول مراقبون حيث .غزةرعية شعبية تعزز المكانة والنفوذ الكبير الذي يحظى به في ش
 يشار إلى أن .وعيناه تنظران إلى ما هو أبعد من ذلك؛ وهو ما يزيد من أهمية هذه االنتخابات بالنسبة إليه

بين مرشح  وههرت وجود منافسة حادة بيناستطالعات الرأي األخيرة التي أجرتها عدة مؤسسات فلسطينية أظ
  .حماس

  22/1/2006اسالم أون الين  
  

   مراقبا850 المركزية تعتمد اإلنتخاباتلجنة  .9
 مراقباً 850علنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية انها اعتمدت اكثر من أ: غزة ـ أشرف أبوالهول

 من حركة 75 كندياً، و60 من مركز كارتر، و100و  من االتحاد االوروبي، ونح241اجنبياً، من بينهم نحو 
 فقد تم اعتماد عدد  ,  صعيد الدول العربيةىوعل . روسيا27ً من جنوب افريقيا و20من اجل السالم االيطالية، و

  .من المراقبين التابعين لمصر واألردن
  23/1/2006األهرام المصرية 

  
  لداخلية   حماية مراكز االقتراع مسؤولية وزارة ا:يوسفنصر  .10

 أن قوات االمن لن تسمح للفصائل بحماية صناديق االقتـراع           ، مساء امس  ، أعلن نصر يوسف   : د ب أ   -غزة  
صناديق هي الشرطة وقوات االمن الفلسطيني، مؤكـدا        الوقال إن الجهة المخولة بحماية      . يوم اجراء االنتخابات  

  .اتعدم السماح بوجود أي مظهر من مظاهر التسلح في يوم االنتخاب
  23/1/2006الدستور 

  
  اسماء بعض المتوقع نجاحهم في االنتخابات التشريعية: مركز البحوث المسحية .11

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية باستطالع للرأي حول االنتخابات التشريعية شمل كل من 
 على صعيد 66 للفوز من أصل  مرشحا مؤهلين36تبلورت بموجبه قائمة بأسماء , الضفة الغربية وقطاع غزة

  :وواحد من المستقلين,  من قائمة فتح17مقابل ,  مرشحا من قائمة االصالح والتغير18حيث ضمت . الدوائر
  

  المرشح مع فرص نجاحه في االنتخابات   المنطقة  الرقم
  )حماس(حامد بيتاوي, )فتح(محمود العالول, )فتح(غسان شكعة  نابلس  1
  )تحف(صائب عريقات  اريحا  2
عزيز , )حماس(نايف الرجوب, )حماس(سمير القاضي  الخليل  3

  )حماس(عزام سلهب, )حماس(دويك
  )حماس(محمود الخطيب, )حماس(خالد طافش  بيت لحم  4
  )فتح(وبسام دراغمة, )حماس(السجال قريب بين خالد ابو طوس  طوباس  5
  )فتح(وبالل عزرائيل, )حماس(السجال قريب بين ناصر عودة  سلفيت  6
  )فتح(وشامي الشامي, )فتح(عزام األحمد  جنين  7
  )مستقل(حسن خريشي  طولكرم  8
  )فتح(عثمان ابو غربية, )فتح(حاتم عبد القادر  القدس  9
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حسن , )فتح(مهيب عواد , )فتح(عبدالفتاح حمايل, )فتح(قدورة فارس  رام اهللا  10
  ) حماس(يوسف

  )فتح(وليد عساف, )فتح(احمد هزاع  قلقيلية  11
خليل ,)حماس(احمد بحر, )حماس(فرج الغول, )حماس(سعيد صيام  دينة غزةم  12

  )حماس(جمال نصار, )حماس(ابو اسامة
احمد ابو , )حماس(سالم سالمة, )حماس(عبد الرحمن الجمل  دير البلح  13

  )حماس(علي
  )فتح(اشرف جمعة, )فتح(محمد حجازي  رفح  14
  )فتح(اابراهيم ابوالنج, )فتح(محمد دحالن   خانيونس  15
  )حماس(مشير المصري, )حماس(يوسف الشرافي  شمال غزة  16
  

21/1/2006المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية : مترجم عن  
 

   حماس تلفزيونالسلطة تقرر إغالق  .12
 لحمـاس لعـدم     ينتلفزيون األقـصى التـابع    إذاعة الغد و   إغالق   , أمس ، قرر النائب العام الفلسطيني    :أ ف ب  
 المـدير العـام     إال أن . هوأكد انه تم إبالغ الجهات المعنية بـالقرار لتنفيـذ          .على الترخيص الالزم   ماحصوله

ننا جاهزون للعمل وفق القـانون وتجهيـز األوراق الالزمـة           أ ,الئقاأكد  و. تبلغ القرار نفى  لتلفزيون األقصى   
 على اغالق جميع محطـات      اكد توفيق أبو خوصة ان قرار النائب العام ينص         في حين    .ترخيصالإلجراءات  

   .التلفزيون التي لم تحصل على الترخيص الالزم من الجهات المعنية
  23/1/2006البيان 

  
  حماس لن تتفاوض مع إسرائيل  : مشعل .13

 ولن تتنازل عن شبر واحـد مـن         ,أكد خالد مشعل أن الحركة لن تتفاوض مع إسرائيل         :نابلس  أمين أبو وردة    
 أعدت خططا كبيرة بعد االنتخابات على الصعد كافة، وان الشعب الفلـسطيني           وقال إن الحركة   .أرض فلسطين 

إن األوروبيين واألمريكيين يعرفون أن حماس هي جزء ال         فأما بالنسبة للغرب    , وأضاف. ير بعينه يسيشاهد التغ 
تعرف إلـى   يتجزأ من هذا الشعب، وال يستطيعون تجاهله، وهذا الذي أدركه االوروبيون، فهم يبعثون الوفود لل              

 إننا مستعدون للتفاوض مع العالم بأكملـه إال مـع           ,مؤكدا بالقول برامجنا بعد االنتخابات، وهناك تجاوب منهم،       
  .إسرائيل

  23/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

   مركزية فتح وزيادة أعضاء المجلس الثوريتوسيعيقترح : روحي فتوح .14
ـ القاهرة  عضوا والمجلس الثوري 50 إلى ,اللجنة المركزية لفتحفتوح توسيع روحي  اقترح : جيهان الحسيني 

 ويعطي فترة انتقالية لمـدة عـام        25 و 20 عضوا ينتخب مكتبا سياسيا يتراوح عدده ما بين          250 أو   200إلى  
واوضـح أن األزمـة      .قابلة للتجديد يهتم خاللها بإعادة بناء الحركة وإعادة هيكلتها وحل كافة المشاكل الحالية            

حركة لم تكن بسبب مروان البرغوثي أو حتى ظهور قائمتين في االنتخابات بـل ازمـة فـي                  الا  التي واجهته 
وطالب الجميـع    .الحركة نفسها كلها، تزداد تفاقما بمرور الوقت وتحتاج إلى قرارات جريئة لمواجهتها وحلها            

 مشددا على أنه    ,تحريربمراعاة الظروف التي تمر بها فتح باعتبارها حزب السلطة والحزب األساسي لمنظمة ال            
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واستبعد ان تتولى حماس السلطة      .ئهاليس بامكان أي فصيل اتمام أو إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني باستثنا          
 ال يسمح بـذلك النـه نظـام رئاسـي            الفلسطينيي مظانالسبب أن   ب ,حتى لو حققت نجاحا كبيرا في االنتخابات      

سـيؤدي إلـى    ممـا   ياسية للرئيس والرؤية السياسية للبرلمان      هناك تعارض بين الرؤية الس    حيث أن    .برلماني
معارضة الدولية، وهو أمر ال نضع له اعتبارا كبيرا، ألننـا ال نـستجيب اليـة                إضافة إلى ال  ارتباك سياسي،   

  .ضغوط
  23/1/2006الشرق األوسط 

  
   من المقاومة الشعبية غارة على غزة تستهدف ناشطين .15

 نفذت عملية اغتيال في      أن اسرائيل  :غزة مراسلها من     طاهر النونو   عن 23/1/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت
غارة نفذتها مروحيات إسرائيلية على سيارة مدنية فـي حـي            من خالل    غزة أدت الى سقوط شهيد وجريحين     

غارة نفذت على مـسلحين بـالقرب مـن معبـر           القال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي ان       في حين   الشجاعية،  
أحد  داستشهإل أدت, غتيال عدد من كوادرها   إل محاولة    العملية  لجان المقاومة الشعبية اكدت ان     إال أن المنطار،  

  .المارة
كتائب شهداء االقصى أعلنت مسؤوليتها أن :  نقال عن وكاالتغزة من 23/1/2006 الغد األردنية وأضافت

  .الغارة في إطار الرد السريع المتواصل على ,عن قصف معبر كوسوفيم بصاروخين
  
   اقتراحات حول أنفاق القيادة العامةأربعة .16

اكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني صالح صالح انه عندما تعمل الحكومة اللبنانية لجمـع              :  روال الخطيب 
فـي   .السالح المتبقي مع الميليشيات اللبنانية السابقة، لن يكون عندنا مشكلة بتسليم سالح الميليشيات الفلسطينية             

ذلك، اكد مصدر فلسطيني في لبنان طلب عدم الكشف عن هويته ان القيـادة العامـة أدخلـت نفـسها                    موازاة  
والفلسطينيين بالحائط من خالل ربط نفسها بسوريا المأزومة، وربط السالح الفلسطيني بحق العـودة، مقـدما                

ى الدولة اللبنانية او ردمهـا،      بيعها ال : اربعة اقتراحات لألنفاق التي تقيمها الجبهة الشعبية خارج المخيمات هي         
  .او استحواذ الجيش اللبناني عليها بالقوة، او تسليمها الى حزب اهللا

  23/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

  إصابة فتيين بنيران االحتالل واعتقال سبعة آخرين .17
 .يم البـريج  ذكرت مصادر طبية وأمنية أن فتيين، أصيبا مساء أمس بنيران االحتالل  شرق مخ               :فايز أبوعون 

وأوضحت المصادر الطبية واألمنية ذاتها أن قوات االحتالل فتحت نيران أسلحتها الرشاشة مساء أمس باتجـاه                
وأضافت أن فتيين شقيقين تم اعتقالهما بعـد إصـابة           ثالثة فتية شرق البريج، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم،           

بأن قوات االحتالل اعتقلت في وقت سابق ستة أطفال من          إلى ذلك أفادت المصادر األمنية      . احدهما بعيار ناري  
  .سكان مخيم النصيرات وذلك بادعاء محاولتهم التسلل إلى داخل الخط األخضر عبر الحدود شرق البريج

  23/1/2006األيام الفلسطينية 
  
  الضفةمدن ومخيمات قوات االحتالل تقتحم  .18

ت حملة دهم وتفتيش اعتقلت خاللهـا ثـالث فلـسطينيين،    اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم مدينة قلقيلية وشن     
اقتحمت اليوم مدينة طولكرم ومخيمها، وداهمت عدداً من  المنازل اعتقلت            كما   .بدعوى أنهم نشطاء في حماس    

اقتحمت بعـد منتـصف الليلـة        وفي جنين أيضا     .خاللها ثالثة شبان، بدعوى أنهم نشطاء في فصائل المقاومة        
   .اعتقلت خاللها أربع شبان بدعوى أنهم نشطاء في حركة الجهادو الحارثية شمال جنين، الماضية بلدة سيلة



 

 11

  23/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  
   في التصويتبحقهمالجئو األردن يطالبون  .19

أبدى الجئون فلسطينيون في األردن مخاوفهم من ضياع حق العودة وتنـازل الـسلطة               :فارس شرعان ،  عمان
واكد هؤالء انه ليس من العدل حرمان أكثر من         .  عن هذا الحق في ضوء الضغوط التي تتعرض لها         الفلسطينية

مليوني الجئ فلسطيني في االردن من المشاركة في االنتخابات وقصر ممارسة هذا الحق على المقيمـين فـي                  
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

  23/1/2006الشرق األوسط 
  

   مرهونة بامتالك هوية ووجود اسم في القوائمنتخاباتاالمشاركة فلسطينيي الخارج في  .20
اكدت مصادر مطلعة من المجلس الوطني الفلسطيني في عمان ان االتصاالت مـستمرة مـع               :  اسعد العزوني 

االعضاء المقيمين في عمان وابناء الجالية الفلسطينية من اجل التوجه الى فلسطين المحتلـة للمـشاركة فـي                  
 1996وقالت هذه المصادر ان امتالك هوية فلسطينية والتسجيل في قوائم انتخابات العام              .االنتخابات التشريعية 

واضافت ان الجهات المعنية لم تتمكن حتى االن من الوقوف على عـدد          . شرط للمشاركة في االنتخابات المقبلة    
  .الفلسطينيين المقيمين في الخارج والذين تنطبق عليهم شروط االنتخاب

  23/1/2006العرب اليوم 
  
   في العراقالفلسطينيينازدياد وتيرة الخطف والقتل لالجئين  .21

قال مرشح لالنتخابات التشريعية الفلسطينية بان الفلسطينيين في العراق يتعرضون لحملة شرسة   :وليد عوض
 10لي  انخراط حواىمن عمالء القوات االمريكية في العراق، ويتعرضون للقتل واالغتيال واالعتقال، مشيرا ال

وقال المرشح اللواء ابو خالد اللحام انه كلف من قبل ياسر  .االف مقاتل فلسطيني في صفوف المقاومة العراقية
واشار اللحام ان الفلسطينيين في العراق يعيشون  .عرفات بمتابعة ملف الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق

 .فلسطيني لالنخراط في صفوف المقاومة العراقية االف مقاتل 10اوضاعا مأساوية االمر الذي دفع حوالي 
وذكرت مصادر فلسطينية امس ان وتيرة القتل والخطف واالعتقال ضد الالجئين الفلسطينيين في العراق في 

وقالت المصادر ان هناك استهدافاً واضحاً لم يسبقْ له مثيل لالجئين الفلسطينيين في العراق، في  .ازدياد مستمر
 وبداية العام الحالي، حيث ترددت أخبار متكررة عن عمليات خطٍف لفلسطينيين 2005عام الشهر األخير ل

  .واعتقال من ِقبل جهاٍت تابعة ألجهزة وزارة الداخلية العراقية والقوات األمريكية ثم قتلهم
 23/1/2006القدس العربي 

  
   يشدد إجراءاته على مداخل عين الحلوة اللبنانيالجيش .22

ناني امس من تدابيره االمنية عند مداخل مخيم عين الحلوة، االمر الذي ادى الى ازدحام سـير                 شدد الجيش اللب  
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان هذه التدابير        و .خانق بالسيارات العابرة من المخيم واليه عبر منافذه األربعة        

ي محيط المخيم اللقاء شحنات ناسفة      الجديدة تأتي بعد تعرض عدد من النقاط العسكرية التابعة للجيش اللبناني ف           
واضافت هذه المصادر ان الجيش طلب من لجنة المتابعة الفلسطينية          . واصابع ديناميت خالل االسبوع الماضي    

وعلمـت المـستقبل ان لجنـة     .تسليم فلسطينيين يشتبه بأنهما وراء القاء هذه المواد المتفجرة على نقاط الجيش       
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ى احدهما وانه يرفض تسليم نفسه اما الشخص الثاني فتوصلت اللجنة الـى انـه               المتابعة الفلسطينية توصلت ال   
  .غادر الى العراق

  23/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

  
   ضد األطفالالجسديإطالق الحملة الوطنية إلنهاء العقاب : بيت لحم .23

حملة الوطنيـة النهـاء      باطالق ال  ، الخميس الماضي  ،احتفلت الحركة العالمية للدفاع عن االطفال فرع فلسطين       
  العقاب الجسدي والمذل ضد االطفال كما احتفلت بتأسيس الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وذلك بمشاركة 

  .ستين مؤسسة من جميع انحاء الضفة الغربية
  23/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  جيش االحتالل يعلق عملياته في الضفة خالل فترة االنتخابات التشريعية .24

سائل اعالم اسرائيلية، اليوم االثنين، ان جيش االحتالل قرر عشية االنتخابات الفلسطينية تفادي دخول              ادعت و 
المدن والبلدات الفلسطينية من اليوم وحتى منتصف ليلة الخميس الجمعة، اال في الحاالت التي يعتبرهـا قنابـل            

ينيين شكلوا فريقا لتنسيق األنـشطة خـالل        وقالت إذاعة اسرائيل ان المسؤولين االسرائيليين والفلسط       .موقوتة
واضاف المصدر ان الجيش والشرطة وزعا وثيقة تحدد سلوك قـوات االحـتالل فـي المنـاطق                  .االنتخابات

اال انه وحسب الوثيقة يتضح ان قوات االحـتالل لـن تـسلم             . الفلسطينية المحتلة حتى نهاية األسبوع الجاري     
  . اال في مناطق صناديق االقتراعالسيطرة االمنية للقوات الفلسطينية 

  23/1/2006 48عرب 
  
  التماسات الى المحكمة العليا االسرائيلية لمنع اجراء االنتخابات في القدس  .25

قدمت عدة عائالت ثكلى اسرائيلية بينها بلماح رحبعام زئيفي التماسا الى المحكمة العليا االسرائيلية تطالب فيـه     
كما قدم عضو الكنيست غلعـاد      .  الشرقية، بزعم مشاركة تنظيم ارهابي فيها      بمنع اجراء االنتخابات في القدس    

وقالت االذاعة االسـرائيلية    . اليوموتنظر المحكمة العليا االسرائيلية في هذه االلتماسات،        . اردان التماسا مماثال  
ـ                ضار ملـصقات   ان الملتمسين قدموا الى المحكمة مواد دعائية يزعمون انها تشجع االرهاب، كما قـاموا باح

  .للتنظيمات الفلسطينية من القدس الشرقية وتعليقها خارج المحكمة
  23/1/2006 48عرب 

  
  اسرائيل فشلت في محاربة حماس  : شطاينتس .26

. قال يوفال شطاينتس، في محاضرة له في مؤتمر هرتسليا إن اسرائيل فشلت في محاربة ما أسماه باالرهـاب                 
 زالت حماس تتمتع بحرية الحركة وال زالت مقبولـة فـي الـدول              بعد خمس سنوات من القتال، ال     : وأضاف
اذا قارنا بين الحرب االسرائيلية على اإلرهاب وبين الحرب االمريكية على تنظـيم القاعـدة               : وادعى. العربية

: واضـاف . سنجد اننا كنا أفضل من االمريكيين من ناحية استخباراتية لكننا فشلنا على المستوى االستراتيجي             
لقد فشلت اسرائيل في هذه     : وكرر. ح حماس في االنتخابات التشريعية سيمكنه من أن يحظى بتقدير عالمي          نجا

، فما سيحصل اليوم في     1967واذا كانت نتيجة غياب الشريك بعد االنتخابات هي انسحاب حتى حدود            . الرؤية
 .  سدروت سيكون في مركز البالد

  22/1/2006 48عرب 
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  67ودة وحدود ال لحق الع: نتنياهو .27
 االمني االنتخابي لحزبه في مؤتمر هرتسليا، مرتكزا على عدم االنـسحاب            –عرض نتنياهو، البرنامج السياسي   

وطالب باعادة مسار جدارالفصل العنصري شرقًا ليضمن مساحة أكبـر          . 1967الى حدود الرابع من حزيران      
 من دون أمن يعني وشاية لـذا يجـب أن تـضم             السالم: وقال. بحجة منع التصادم مع الفلسطينيين    . السرائيل

 ومطـار بـن     443غور االردن وهضبة الجوالن والقدس والبلدات االستيطانية وشـارع          : الحدود االسرائيلية 
نحن سنكون مستعدين لتقديم تنازالت ولكن لن تكون التنازالت امنية وال بأي            : وادعى. 6غوريون وشارع رقم    

ن في اتفاقيات السالم هناك تنازالت من الطرفين ولكن لن أتنازل عن االمن             اعلم ا : واضاف. حال من االحوال  
وزعم انه سيجدد المفاوضات على الحدود النهائية مع شـريك فلـسطيني بعيـد عـن                . وعن الغاء حق العودة   

  .االرهاب وعن فكرة محو اسرائيل
  23/1/2006 48عرب 

  
  القدس موحدة مع غالبية يهودية : بيرتس .28

كمـا شـدد    .رتس، في خطاب امام مؤتمر حزب العمل بأنه ينوي محاربة االرهاب في كل طريقة      قال عمير بي  
انـا أعـرف خـوف    : وأضـاف . القدس ستبقى موحدة مع أغلبية يهودية: على انه لن يتنازل عن القدس قائال     

 . االطفال من القسام ولن اوافق على ان يكون المواطن االسرائيلي قلقًا وخائفًا
  23/1/2006 48عرب 

  
  اولمرت يلغي دعوى قضائية ضد يديعوت  .29

وحـسب   .الغى اولمرت، اليوم االثنين، الدعوى القضائية التي يديرها ضد يديعوت احرونوت منذ عدة سنوات             
مصادر اسرائيلية فقد قرر الغاء الدعوى خشية استغالل المواد التي سيتم كشفها خالل المحاكمة فـي الدعايـة                  

  .االنتخابية ضده
  23/1/2006 48عرب 

  
  ال توجد دولة عربية قادرة على هزيمة إسرائيل : حالوتس .30

قال حالوتس في محاضرة ألقاها في مؤتمر هرتسليا انه يستصعب رؤية خطر يهدد وجود إسرائيل خالل العام                 
ـ    . القريب، معتبرا ان الخطر الوجودي الوحيد الذي يهدد إسرائيل هو الخطر النووي اإليراني             ل وأكد انه ال أم

  . بحدوث تحالف بين أي من الدول العربية وعليه لن تتمكن أي دولة عربية من هزم إسرائيل بقواها الذاتية
 23/1/2006البيان 

  
    48 صهيوني ضد فلسطينيي وتحريض بنجاد ةليبرمان يشبه بشار .31

س خرج ليبرمان، بحملة تحريض ضد عزمـي بـشارة وشـبهه بـالرئي             : آمال شحادة، وديع عواودة    ،القدس
 48ووصـف فلـسطينيي    .االيراني، لرفضه  االعتراف بوجود دولة إسرائيل وألنه ينادي بطرد اليهود منهـا            

في وضع كهذا تولد اتونوميا     : بالخارجين عن القانون وبرأيه فإن السلطات غير قادرة على مواجهتهم وأضاف          
ة التي تواجهها إسـرائيل  قبـل         فإن المشكلة المركزي   هوبرأي .عربية  تشكل خطرا على حقيقة وجود إسرائيل       
  .المشكلة الفلسطينية، هي مشكلة عرب إسرائيل

  23/1/2006الخليج اإلماراتية 
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  تصويت العرب لألحزاب الصهيونية مشين : بشارة .32
 من اإلدالء بأصواتهم ألي حزب صهيوني في االنتخابات العامة التي ستجرى            48حذر عزمي بشارة فلسطينيي   

وذكـرت يـديعوت أحرونـوت أن       . شاركة أو التصويت ألي حزب صهيوني بالمشين      في إسرائيل، واصفا الم   
بشارة شن هجوماً كاسحاً على األحزاب اإلسرائيلية مشيرا إلى أن هذه األحزاب الـصهيونية تحـاول سـرقة                  

   أصوات المواطنين العرب في الوسط العربي في إسرائيل موجهاً انتقاداً شديد اللهجة ألولئك الذين قبلوا أن
  

  د ب أ .  يصوتوا لهذه األحزاب
 23/1/2006البيان 

  
  انشقاق اضافي يهدد الليكود .33

 في وقت يسعى فيه نتنياهو، لتقوية مكانة حزبه اعلن ثالثة نواب من الشخصيات البارزة               : امال شحادة  ،الناصرة
وب قرا وميخائيل   في الحزب انشقاقهم احتجاجا على عدم انتخابهم في اماكن مضمونة في قائمة الحزب وهم اي              

ويتهم هـؤالء مركـز      .وفاوض الثالثة احزاب اليمين واليمين المتطرف للتحالف معها       . راتسون وايهود ياتوم  
وتفاوض الثالثة مع حزب االتحاد القومي، بقيادة ليبرمان للتحالف معه غيـر             .حزب الليكود بالتامر القصائهم   

   . في حزبهانه رفض اقتراحهم وابدى استعداده لقبولهم كاعضاء
  23/1/2006الرأي األردنية 

  
  يبدأ مشاورات الستكمال تشكيل قائمة كديما  واولمرتحالة شارون لم تتغير  .34

قالت االذاعة االسرائيلية اليوم االثنين ان اولمرت سيبدأ مشاورات مع اعضاء كديما الستكمال تركيـب قائمـة                 
ارون ال زال يرقد في المستشفى في حالة صـعبة،          مرشحيها للكنيست، في وقت اعلن فيه مستشفى هداسا ان ش         

وافادت االذاعة ان اولمرت سينتهي حتى يوم االربعاء من اضافة ثمانية اسماء اخرى الى قائمـة                 .لكن مستقرة 
 .المرشحين، على ان يستكمل تشكيل القائمة حتى مطلع االسبوع القادم

  23/1/2006 48عرب 
  
  إدانة شقيق قاتل رابين بتهديد شارون .35

 ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن قضاة محكمة إسرائيلية أدانوا أمس شقيق إسـحاق رابـين                :د ب أ  ،  تل أبيب 
مم تخافون؟ تخافون أن أقتـل       ووجد حاجاي عامير مذنبا بعدما قال لحراس السجن        .بتهمة التهديد بقتل شارون   

لكـن  ،  الرغم من زعمه أنه كـان يمـزح       وعلى   .أو اغتال رئيس الوزراء؟ فبمكالمة هاتفية واحدة يمكنني قتله        
المحكمة في نتانيا قبلت رأي ممثلي االدعاء بأن هذه التصريحات تمثل تهديدا لرئيس الوزراء خاصة في ضوء                 

  .ضلوعه باغتيال رابين
  23/1/2006الغد األردنية 

  
 المحكمة ترفض استئناف صالح طريف ضد ادانته بخيانة االمانة  .36

 تل ابيب، صباح االحد، االستئناف الذي قدمه صالح طريف ضد قـرار ادانتـه               رفضت المحكمة المركزية في   
وحددت المحكمة بأن المخالفات التي ادين بارتكابها تعتبر مشينة، لكنها          . باعطاء الرشوة والغش وخيانة االمانة    

 . لم تتدخل في القرار الذي اتخذته محكمة صلح ريشون لتسيون في هذا الملف من قبل
  22/1/2006 48عرب 
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 اليهودي يصل للقاء العرب من منطلق التعالي : بروفيسور اسرائيلي .37

بروفيـسور  الفي اطار نقاش حول سبل اللقاء الثقافي بين اليهود والعرب في اسـرائيل، اعتبـر                : ياسر العقبي 
ق التعـالي  سرائيلي دان برؤون استحالة التساوي في لقاء كهذا، طالما كان اليهودي يصل الى اللقاء من منطل   اال

  وكان البروفيسور يتحدث في لقاء جمع بينه وبين الكاتب العربي سيد قشوع، أما قشوع  .على نظيره العربي
  

فأكد، أنه من الصعب الحديث عن تعايش في الوقت الذي ينشغل فيه المواطنون العرب فـي تحـصيل سـبل                    
 .العيش

  22/1/2006 48عرب 
  
  الفقر  كل ولد ثالث في اسرائيل يعيش تحت خط  .38

يستدل من مقارنة تقارير الفقر التي اصدرتها مؤسسة التأمين الوطني االسرائيلية خـالل الـسنوات الخمـس                 
 . الف ولد وفتى تدهوروا الى ما تحت خط الفقـر          250االخيرة ان نصف مليون مواطن اسرائيلي، بينهم قرابة         

. 2005 اسرائيل خـالل العـام المنـصرم         ويستدل من معطيات تقرير الفقر استمرار ارتفاع نسبة الفقراء في         
 الف ولد، ما    730 مليون نسمة، بينهم اكثر من       1.6وحسب المعطيات عاش تحت خط الفقر في السنة الماضية          
  .يعني ان كل ولد ثالث في اسرائيل بات يعيش تحت خط الفقر

  23/1/2006 48عرب 
  
 مصر اليهود الفقراء فقط وجدوا في اسرائيل وطنا بديال ل: باحثان .39

ترى باحثة ألمانية أن العداء لليهود في مصر في النصف االول من القـرن العـشرين                : رويترزوسعد القرش   
اتخذ طابعا سياسيا ال جماهيريا بينما يقول باحث أمريكي إن معظم طوائف هؤالء اليهود رفضت االندماج فـي         

 اليهود فقط هم الذين غادروا مـصر إلـى          واتفق الباحثان على أن فقراء     .المجتمع وتمسكت بهويتها الصهيونية   
 .إسرائيل في حين فضل االخرون االستقرار في دول غربية

  22/1/2006 48عرب 
  
 دور العرض االسرائيلية ترفض عرض الجنة اآلن  .40

قال خبراء في توزيع االفالم انه من غير المرجح ان يحظى فيلم الجنة اآلن بمـشاهدة واسـعة النطـاق فـي                      
ورغم ان احد منتجي الفيلم هو عمير هاريئيل         .تجنبت دور العرض السينمائية الكبرى عرضه     اسرائيل بعد ان    

االسرائيلي الجنسية كما ان جانبا من التمويل جاء عبر اعتماد مالي مخصص للفنون من الحكومة االسـرائيلية                 
والقـى هاريئيـل     .ةفيلم في الدولة اليهودية محدود في نطاق دور عرض البيوت الفنية المـستقل            الفان عرض   

 .بالالئمة على االنتقادات الحادة التي تعرض لها الفيلم من جانب االسرائيليين
  22/1/2006 48عرب 

  
  تعاون استثماري مع السلطة: غرفة أبوظبي .41

 والوفد المرافق له سبل تطوير       سنقرط بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وزير االقتصاد الفلسطيني         
 االستثماري وخاصة في مجال تأسيس الشركات القابضة والشركات المساهمة في العديد مـن              عالقات التعاون 

إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تأسيس صندوق لضمان االستثمارات بحيـث يـوفر             سنقرط  وقال  . القطاعات
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 مما يسهم   ضمانات على كافة االستثمارات التي يتم تأسيسها في فلسطين ضد المخاطر والظروف غير المتوقعة             
  .في تعزيز وتنشيط االقتصاد الفلسطيني بصورة دائمة

  23/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  حملة صهيونية في واشنطن لربط العرب والمسلمين بالنازية   .42
بدأت في واشنطن حملة حثيثة ضد المسلمين والعرب، ال سـيما الفلـسطينيين فـي                 :حنان البدري ،  واشنطن

وشرعت مجموعة مـن     . وتوريطهم في مزاعم تدعي وجود عالقة بينهم وبين النازية         محاولة للزج بهم تاريخياً   
المحسوبين بشدة على اللوبي الصهيوني المتشدد في حملة مطالبة متحف الهولوكست األمريكي بما يسمى توثيق               

وعقد أعضاء المجموعة مؤتمراً تحت عنوان الدور العربـي فـي            .دور الجماعات االسالمية في الهولوكست    
الهولوكست، انتقدوا فيه صمت متحف الهولوكست عن انكار العرب لحـدوث المحـارق وتعليقـات زعمـاء                 

  .المسلمين والعرب المناهضة للسامية
  23/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
   رغم القيود االسرائيليةمتفائلونالمراقبون االوروبيون  .43

اعربت رئيسة المراقبين االوروبيين الى االنتخابات التشريعية عن ثقتها بتنظيم االنتخابات في اجواء هادئة رغم               
وقالت رفعنا شـكاوى    . القلق الذي تثيره القيود االسرائيلية المفروضة خصوصا على حرية حركة الفلسطينيين          

ي معظم انحاء الضفة الغربية وغزة، وخـصوصا        بشأن الصعوبات التي تواجهها الحملة ونقل المواد الدعائية ف        
  . الى غزة

  23/1/2006الدستور 
  
   فصائل المقاومة محاربةكارتر يحرض ابو مازن على  .44

محمود عباس بتحقيق السيطرة على كل الجهات التي وصفها بالعنيفة في مناطق الـسلطة              جيمي كارتر   طالب  
جاء تحريض كارتر هذا خالل محاضرة القاها        !  احتاج االمر  الفلسطينية، وان ال يتردد في استخدام القوة اذا ما        

واعرب كارتر عن امله بأن تتحول حركة حماس بعد االنتخابات الى حركة            . اليوم في مؤتمر هرتسليا السادس    
غير عنيفة وتغير من توجهها نحو اسرائيل كما حدث مع منظمة التحرير في اعقاب اتفاقيات اوسـلو، وكمـا                   

  .  توقيع اتفاقيات كامب ديفيدحدث مع مصر اثر
  23/1/2006 48عرب 

  
   الشعب الفلسطيني يستحق انتخـابات حـرة وآمنـة : أنان .45

انه يستحق انتخابات نيابية حرة      أعلن كوفي أنان في رسالة وجهها للشعب الفلسطيني       :  عالء رياض ،  نيويورك
نتخابية ووصفها بأنها تؤدي مهمة غاية في األهمية         وأشاد بعمل اللجنة المعنية بمباشرة العملية اال        , وآمنة وعادلة 

 وأعلن اصرار األمم المتحدة علي مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيـق حلمـه بإنهـاء االحـتالل                   , والحيوية
  . اإلسرائيلي ألراضيه بسالم وقيام دولة فلسطينية تعيش في أمن وسالم مع إسرائيل

  23/1/2006األهرام المصرية 
  
   إسرائيل   جديد في    بابوي تعيين سفير .46
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 وقال الفاتيكان ان فرانكو      . اسرائيل وقبرص    اعلن الفاتيكان ان عين السبت، المونسنيور فرانكو سفيرا بابويا في         
  .القدس وفلسطين ايضا   فيسيكون مبعوثا رسوليا  

  23/1/2006األيام البحرينية 
  
  شريعية التاالنتخاباتفريق من المراقبين الروس لمراقبة  .47

ونقلـت   .توجه فريق من المراقبين الروس إلى األراضي الفلسطينية للمشاركة في متابعة االنتخابات البرلمانية            
وكالة نوفوستي عن مصدر في الخارجية الروسية أن فريق المراقبين يضم نوابا من مجلس النواب، وأعـضاء                 

  ية، ووزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن من مجلس الشيوخ، ولجنة االنتخابات المركزية لروسيا االتحاد
  

   .وفدالألكسندر كالوغين، يترأس 
  23/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مع األشقاءالتضامنلسنا مراقبين وهدفنا : ردنياألوفد ال .48

ـ      الذي   عضواً   13 أن الوفد المؤلف من      ، العبادي األردني،قال النائب     :سطينيةسيغادر اليوم إلى األراضـي الفل
نحن كنواب لسنا ذاهبين كمراقبين بالمعنى الحرفي وانما كي نعبر عن تضامننا للمجلس التشريعي الفلـسطيني                

  .ودعمه ودعم الشعب الفلسطيني
  23/1/2006الدستور 

  
   االنتخابات الفلسطينيةنتائج من القلق اإلسرائيلي، األمني والسياسي .49

  حلمي موسى   
ترعين الفلسطينيين إلى صناديق االقتراع دعا القائم بأعمال رئـيس الحكومـة            قبل يومين فقط من وصول المق     

اإلسرائيلية إيهود أولمرت عدداً من وزرائه وكبار قادة األجهزة األمنية لمناقشة النتائج المحتملـة لالنتخابـات                
ذه االنتخابات أو   ومن الواضح أن البند األساسي في هذا النقاش يرتبط باحتماالت فوز حماس في ه             . الفلسطينية

ويبدو أن هذه االنتخابات، أكثر من سواها، تتسم بأهمية دولية تزيد كثيـراً             . على األقل تحقيق نتائج هامة فيها     
وثمة من يعتقد أنه ستكون لنتائج االنتخابات الفلسطينية آثار هامـة علـى             . حتى عن أهميتها المحلية واإلقليمية    
  . لعديد من القضاياالموقفين األميركي واإلسرائيلي من ا

ويبدي المستوى السياسي في إسرائيل قلقا متزايدا من المعطيات التي تشير الى أن بوسع حركة حماس تحقيـق                  
وهذا ما تبدى في األيام األخيرة من انتقال النقـاش فـي            . ما يزيد عن ثلث األصوات في االنتخابات الفلسطينية       

وقد حـضر  . نية والدبلوماسية اإلسرائيلية إلى المستوى الحكومياألمر من المستوى المهني في المؤسستين األم     
النقاش إضافة إلى أولمرت كل من وزير الدفاع شاؤول موفاز ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني ووزيـر األمـن             

  . الداخلي جدعون عزرا
روبيين لدورهم في   وكان أول ما فعلته ليفني حال تسلمها وزارة الخارجية أن وجهت انتقادات لألميركيين واألو             

وقالت إنهم في أوروبا ما كـانوا       . الضغط على إسرائيل لتمكين حماس من المشاركة في االنتخابات الفلسطينية         
فقد تعلموا الدرس من الثالثينيات بصعود النازية، كما أن األميركيين ما كانوا ليـسمحوا لمنظمـة                . ليفعلوا ذلك 

  . إرهابية بالمشاركة في االنتخابات
ما تنطوي عليه هذه التصريحات من تضليل فإن مجرد إطالقها في هذا الوقت يعطي إشارة إلى وجـود                  ورغم  

فهناك في اليمين اإلسرائيلي من يتطلع بشغف       . خشية من أثر االنتخابات الفلسطينية على االنتخابات اإلسرائيلية       
هؤالء يقف زعيم الليكود ورئيس الحكومة      وبين  . إلطالق شعاراته الجديدة بناء على نتائج االنتخابات الفلسطينية       



 

 18

األسبق بنيامين نتنياهو الذي سبق له أن اختار شعار بيريز سيقسم القدس ويدور اآلن حـول شـعار أولمـرت           
  . سيسلم القدس لحماس

وحسب الـصحف   . ويستمر الجدل داخل شعبة االستخبارات العسكرية بشأن مدى نجاح حماس في االنتخابات           
. أجهزة االستخبارات تبدي حذرا شديدا من االعتماد على استطالعات الرأي الفلسطينية المختلفة           اإلسرائيلية فإن   

ومن الجـائز أن    . وهي ترى أن هذه االستطالعات تعبر فقط عن ميول معينة داخل المجتمع الفلسطيني ال أكثر              
لكن مـن دون ادعـاء      شعبة االستخبارات التي ال تستبعد فوز حماس ترى أن الوضع مقبل على خطر شديد و              

  . موقف حاسم من ذلك
غير أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال دان حلوتس أعلن في خطابه أمس أمام مـؤتمر هرتـسليا أن                   

وهذا يعني أن الجيش اإلسرائيلي ال يتوقع انفراجاً في أعقاب االنتخابـات            . المنطقة مقبلة على صدامات عنيفة    
فالمؤسسة األمنية اإلسـرائيلية    . يضا االستخالص من ذلك أن العكس هو الصحيح       ولكن ال ينبغي أ   . الفلسطينية

  . تعمل في الغالب على البناء وفق أسوأ التقديرات ال أفضلها
وهناك في الجيش اإلسرائيلي من يعتقدون أن فوز حماس في االنتخابات يقود بالضرورة إلى تلطيـف موقـف                  

  .  واالستقرارهذه الحركة ويخلق لها مصالح في التهدئة
وحسب حديث ضباط لصحيفة هآرتس فإن حماس في االشهر القريبة سوف تلتزم بالتهدئة وسوف تكون نقطـة                 

ولكن آخرين يعتقدون أن العكس هو الـصحيح        . الحسم التالية لها في شهر حزيران بعد االنتخابات في اسرائيل         
يات الجديدة إلثبات أن االنتخابات لـم تغيـر         وأن حماس ألسباب مختلفة سوف تقدم على تنفيذ سلسلة من العمل          

ويركز األخيرون على أن الكابوس األكبر إلسرائيل هو أن تنجح حماس في تكرار             . شيئا من طبيعتها الكفاحية   
  . النموذج اللبناني

ورغم كل ما تدعيه االستخبارات اإلسرائيلية من معرفة للواقع الفلسطيني فإنها في كـل مـا يتعلـق بفـرص                    
فبين خبراء التقدير في االسـتخبارات مـن        . ف الفلسطينية في هذه االنتخابات ال زالت تتخبط كاآلخرين        األطرا

ويصر هؤالء في رأيهم على حقيقة      . يرفض التقديرات التي تتحدث عن احتماالت حصول حماس على األغلبية         
لفلسطيني في أساسه ميال    ويضيفون بأن الشارع ا   . ما يشاع من أن حماس نفسها ال تطمح للحصول على أغلبية          

  . للتسوية إن أتيحت له وهذا ما أمكن استخالصه من نتائج انتخاب الرئيس محمود عباس العام الفائت
وفي كل حال يبدو أن مداوالت هذا األسبوع في المستويين السياسي والعسكري اإلسرائيلي قادت الجميع إلـى                 

اء الحذر في الوقت الذي ينبغي فيها االسـتعداد ألسـوأ           استخالص أساسي قوامه أن على إسرائيل التريث وإبد       
ولكن الجديد على الصعيد الحزبي اإلسرائيلي هو أن قرب االنتخابـات الفلـسطينية مـن موعـد                 . االحتماالت

وهذا ما تبين من التصعيد اللفظي مؤخرا من جانـب وزراء           . االنتخابات العامة لديهم يدفع إلى مزيد من التشدد       
زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أنباء عن تبنيه برنامجا يقوم على الدعوة لبناء الجدار الفاصل فـي          كديما وتسريب   
ومعروف أن المخطط القديم كان يبتلع كميات أكبر من أراضي الضفة الغربية ويـضمها إلـى                . مخططه القديم 

  . إسرائيل
الطرق، من التهديد إلى ممارسـة القتـل،         بأفظع   الفلسطينيةوالخالصة أن إسرائيل التي تتدخل في االنتخابات        
كما أن الفلسطيني الذي كثيراً ما كان موضـوعا للتـدخل           . تدعي صبح مساء أنها ليست في وارد التدخل فيها        

  .اإلسرائيلي صار بشكل أشد من أي وقت مضى عامال فاعال في االنتخابات اإلسرائيلية
  23/1/2006السفير 

 
  ليست نهاية العالم  .50

  ات  عمير رافبور
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من المتوقع أن يستهل التقرير حول االنتخابات، الذي سيبث يوم الخميس المقبل فـي التلفزيـون الفلـسطيني،                  
وهذا هو السيناريو المعقول الذي تـشير إليـه فـي الغالـب             . بإعالن دراماتيكي حول فوز حماس بإنجاز هام      

. ن هذا ليس بالضرورة كابوسا إلسـرائيل      تقديرات المؤسسة األمنية، ولكن بخالف ما هو معهود التفكير به، فإ          
وهناك عدد غير قليل من الجهات األمنية، بما في ذلك العليا، التي تعتقد أن النجاح الكبير لحماس أو حتى الفوز                    

  . يمكن أن يكون جيدا إلسرائيل
شكل ال يقـل بـل     ومن المهم فهم أن االنتخابات في السلطة الفلسطينية تهم قادة المؤسسة األمنية في إسرائيل، ب              

ومنذ زمن تمت اإلشارة إلى الخامس والعشرين مـن كـانون الثـاني             . يزيد عن االنتخابات في إسرائيل ذاتها     
بوصفه تاريخا مفتاحيا ينبغي االستعداد له، سواء بسبب المهمة المركبة لمنح حرية التنقل للمقتـرعين               , 2006

  . ار المتوقعة في اليوم التاليإلى صناديق اإلقتراع في أنحاء المنطقة أو بسبب اآلث
واالستعدادات في الجيش والشاباك النتخابات السلطة الفلسطينية تم التوافق عليها في مـداوالت وصـلت إلـى                 

وكما هو معهود، فإن شعبة االستخبارات في الجيش غطت نفـسها فـي هـذه               . وزير الدفاع ورئيس الحكومة   
سيناريو الحد األدنى ويمنح حماس ما بين خمسة وعـشرين     : لةالمداوالت بال أقل من خمسة سيناريوهات محتم      

إلى ثالثين في المائة من أصوات الناخبين، وحتى النصر الجارف والمطلق لهذه المنظمة، التي تحتفظ بمخزون                
  . محترم من الوسائل التخريبية والتي نقشت على رايتها تدمير إسرائيل

رية، قبل خمسة أيام فقط من فتح صناديق االقتراع فـي الـسلطة     والطريق األدق لوصف االستعدادات االستخبا    
فمئات من ضباط جمع المعلومات والباحثين يحاولون فهم ما تخبئه األيـام،            . الفلسطينية، هي االرتباك والحيرة   

ولكن أحدا منهم ال يملك طرف خيط ألي فهم حول كيفية تأثير نتائج االنتخابات على الواقع الشرق أوسطي بعد                   
  . سبوع أو أسبوعينأ

وفي ظل غياب تقدير استخباري قاطع، فإن ضباطا كبارا يسمحون ألنفسهم بالخروج عن المألوف في الجـيش                 
وهؤالء الضباط ال يرون في إنجاز حماس المحتوم الحصول علـى حـصة             . اإلسرائيلي ورسم صورة متفائلة   

ويبرز المتفائلون المـدمنون فـي المـداوالت    . هامة من أصوات الناخبين، وربما الفوز باألغلبية كارثة فظيعة   
. الداخلية نظريات أكاديمية تقرر أن السيرورات الديمقراطية تقلص بشكل حاد مخـاطر المواجهـة المـسلحة               

فالتاريخ العالمي، وفق هذه النظريات، يثبت أن أي دولة تسير وفق ديمقراطية حقيقية لم تلجأ أبـدا إلـى شـن                     
  . رىحرب ضد دولة ديمقراطية أخ

والواقع أن هناك جنراالت في هيئة األركان العامة يؤمنون أنه في رؤية تاريخية، يمكن للسيرورة الديمقراطية                
ويقول ضابط كبير أن مجرد مشاركة هذه المنظمة في االنتخابـات كبحـت             . أن تكبح حتى تنظيما مثل حماس     

األخير، بخالف تنظيم الجهاد اإلسالمي الذي      تصريحاته ودفعته إلى أن يحتم بشكل شبه مطلق التهدئة في العام            
وهو يذكرنا بأنه إلى ما قبل خمسة عشر عاما لم تكن إسرائيل            . ال يشارك في االنتخابات ويواصل تنفيذ عمليات      
بل كان هنـاك قـانون صـريح        ) التي كانت تحت سيطرة فتح    (مستعدة للحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية       

  . ظمةيحظر االتصال مع هذه المن
ويقول الضابط الكبير أن دخول حماس في الحلبة السياسية يمكن أن يدفع خالل عقد إلى عقدين من الزمان إلى                   

. تحويلها من ناحية إسرائيل إلى ما هي عليه فتح اليوم، فيما تتحول حركة الجهاد إلى ما هـي عليـه حمـاس                     
نجاز جوهري وقررت أن تغدو براغماتية      وإذا حظيت حماس بإ   . وصحيح حتى اآلن أن كل االحتماالت مفتوحة      

إذ ليس بوسـعهم    . وأن تشارك في حكومة فلسطينية تعترف بإسرائيل، فإن هذا قد يشكل تطورا إيجابيا بالتأكيد             
  . أن يكونوا وزراء في حكومة فلسطينية من ناحية وإصدار األوامر بتنفيذ عمليات ضدنا من ناحية أخرى

اح حماس بالضرورة كارثة وهو الخيبـة العميقـة مـن رئـيس الـسلطة         وهناك سبب إضافي لعدم اعتبار نج     
فهو لم يحلق في استطالعات الرأي      . وحسب مصدر أمني فإن أبو مازن فشل بشكل ذريع        . الفلسطينية ابو مازن  

فبعد أن وقع على اتفاق     . الفلسطينية وهو تقريبا ارتكب خالل العام الذي تلى وفاة عرفات كل األخطاء الممكنة            
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 النار مع حماس، وهي منظمة المعارضة األقوى، كانت لديه فرصة ذهبية للحملة على الجهاد اإلسـالمي                 وقف
ولكنه لم يفعل ذلك، من دون أن       . األصغر نسبيا وتجريده من أسلحته بعد تنفيذ العمليات االنتحارية ضد إسرائيل          

سب رأي المـصدر األمنـي، هـي        والنتيجة، ح . نتحدث عن أنه لم يفكر حتى في احتمال تجريد سالح حماس          
  . الفوضى شبه المطلقة في السلطة الفلسطينية واإلحساس بأن أبو مازن ال يسيطر على الوضع أبدا

. وفضال عن ذلك فإن هناك جهات أمنية تعتقد أن أبو مازن أضعف من أن يقود خطوة تاريخية مـع إسـرائيل                    
نظيما مثل حماس يمكن أن يتوصل إلى تسوية حقيقية،         ويقول أحدهم أنه من الجائز أنه في نهاية المطاف فإن ت          

  . إن اعترف بوجود إسرائيل
وبالمقابل، هناك عدد غير قليل من قادة المؤسسة األمنية الذين يرفضون بشكل مطلق المقاربة اإليجابية بـشأن                 

تدال معين في   ويقول مصدر أمني أنه إذا كان هناك من اع        . احتمال أن تحقق حماس فوزا كبيرا في االنتخابات       
. ومقارنة حماس الحاضر بفتح قبل عشرين عاما ال أساس لهـا          . حماس، فإن ذلك ألغراض المعركة االنتخابية     

  . وهي لن تتنازل أبدا عن كل فلسطين. ألن فتح حركة علمانية في حين أن حماس تستمد أيديولوجيتها من الدين
قت نفسه كمنظمة سياسية وكمليشيا مسلحة يـشكل        وحسب المصدر األمني فإن إمكانية أن تعمل حماس في الو         

فهذه ستكون كارثة من ناحيتنا ألن األمر يتعلق بتكرار الوضع في لبنـان حيـث يعمـل                 . خطرا على إسرائيل  
ومن جهة أخرى فإن احتمال أن يتم تجريد حماس         . حزب اهللا كميليشيا مستقلة وأيضا يشارك في اللعبة السياسية        

النتخابات وتحويل هذه المنظمة إلى حزب سياسي فقط هو احتمال أضعف من احتمـال              من سالحها بعد انتهاء ا    
ومن الجائز أن المتحدثين عن أن حماس ليست منظمة فظيعة إلى هـذا الحـد               . تحقق النبوءة النهاوية في أيامنا    

س لن تحـاول    فالجميع يريد اإليمان بأن حما    . يرتكزون إلى تآكل المواد عندنا بعد خمس سنوات من االنتفاضة         
  . مرة ثانية تنفيذ عمليات على نطاق واسع، ولكن ينبغي أن نبقى حذرين

غير أن أحد السيناريوهات األشد سوداوية لدى المؤسسة األمنية بشأن اليوم التالي للخامس والعشرين من كانون                
ات العمليـات   الثاني، يتحدث عن أن حماس ستعود إلى طريق اإلرهاب وسوف تحاول دفعة واحدة تنفيذ عشر              

وبالمقابل، فإنه إذا قررت حماس االنضمام للحكومة الفلـسطينية،         . التي أعدتها على نار هادئة في فترة التهدئة       
هل : سواء قامت هي بتشكيلها أو شاركت في ائتالف مع حركة فتح، سوف تضطر إسرائيل التخاذ قرار مبدئي                

  لسلطة الفلسطينية؟ نتحادث مع رجال حماس الذين يتولون مناصب رسمية في ا
وهناك عدد غير قليل من الجهات الميدانية في الجيش اإلسرائيلي التي تجري حاليا بشكل غير رسمي اتصاالت                 

غير أن هذه االتصاالت تتعلق في الغالب بقضايا المجاري         . مع رجال حماس الذين فازوا في االنتخابات البلدية       
ومن المشكوك  . خر هم رجال رئيس البلدية المنتمي إلى حماس       أو أذونات الحركة، والمحادثون من الطرف اآل      

ففي الحلبة السياسية وفي المؤسسة األمنيـة يـدركون أن          . فيه أنه على الصعيد القطري سيكون الوضع مشابها       
حماس ذاتها ليست متحمسة فعليا للحديث معنا ألن مجرد وجود حوار رسمي يشكل اعترافا بحق إسرائيل فـي                  

ويقول مصدر أمني أن من الجائز أن حماس ال         . ر الذي يشكل تراجعا مثيرا عن أيديولوجيا حماس       الوجود، األم 
ووفق هذه المقاربة، فإنـه     . تريد فعال تحقيق الفوز في االنتخابات وتفضل االكتفاء بإنجاز كبير من دون أغلبية            

 التي ال تتضمن أية اتـصاالت       إذا دخلت حماس شريكة في الحكومة الفلسطينية فسوف تختار الحقائب الوزارية          
  . مع إسرائيل مثل الوزارات االجتماعية

وبقدر ما  . ورغم هذه التقديرات، فإن السجال يشتد حول ما إذا كان ينبغي الحوار مع حماس عندما يحين الوقت                
. فازوزير الدفاع شاؤول مو   : يتعلق األمر بالمؤسسة األمنية، فإن هناك شخصا واحدا يقرر موقف هذه المؤسسة           

وفي إحدى المداوالت الداخلية التي أجريت مؤخرا قال موفاز أن إسرائيل لن تتحادث مع حمـاس إال إذا تـم                    
وإذا تحدثنا مـع حمـاس فـإن هـذا يمـنح            . تجريدها من السالح وقامت بتغيير دستورها الذي ال يعترف بنا         

م حماس كمنظمة إرهابيـة وهـو ال        مشروعية أيضا للجهات الدولية ألن تتحادث معها، في وقت يرى فيه العال           
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وبالمناسبة فإن لرئيس أركان الجيش الجنرال دان حلوتس موقفا مشابها لموقف           . ينوي االعتراف بها بأي شكل    
  . الوزير

هل معنى ذلك أن إسرائيل لن تجري في السنوات القريبة حوارا مع حماس؟ من السابق ألوانه الرد على هـذا                    
ر أنه فقط قبل بضعة شهور عارضت إسرائيل بشدة مجرد مشاركة حمـاس فـي               ويجب علينا أن نتذك   . السؤال

االنتخابات قبل نزع سالحها، مثلما عارضت التصويت في شرقي القدس، ولكنها اضطرت للتراجع عن مواقفها               
ومن المنطقي االفتراض أيضا أنه في قضية االتصاالت مع حمـاس سـوف يكـون               . بسبب الضغط األميركي  

  . سياسة في واشنطن تأثير أكبر من موقف كبار الضباط في وزارة الدفاع والساسة في الكنيستلموقف صناع ال
 2006120معاريف 

  23/1/2006السفير 
  
  
  
  عنصر توتير ال طائل منه .51

  محمود الريماوي  
لقائمة والمقصود بهذا السالح، المواقع والبؤر ا     . بات السالح الفلسطيني، عنصر توتير لألزمة الداخلية في لبنان        

ومـؤخرا  . خارج المخيمات، وال تخضع للسلطة اللبنانية، وليس هناك من اتفاقيات تنظم وجودها واسـتمرارها         
ومن الالفت انه مع تسليم الفاعلين الى        .بدأت تقع احتكاكات بين بعض هذه المواقع، وبين محيطها من األهالي          

اكات بقيت على حالها، اذ لم يتم االعتذار عن التسبب          السلطات القضائية، اال ان األجواء التي تكتنف هذه االحتك        
ثم ازداد األمر سوءا مع دخول تنظيمين فلـسطينيين،         . بمقتل الضحايا، وال جرى التعهد بوقف هذه الممارسات       

على خط األزمة السياسية الداخلية، باالنحياز الى فريق واطالق التهجمات على فريـق آخـر، وحتـى علـى                   
الحكومة اللبنانية على االنكباب على هذا الملف سعيا الى إغالقه، مع محاولة تفادي أيـة               وهو ما حمل    . الجيش

  .مواجهات، نظرا لما في ذلك من انعكاسات سلبية غير خافية على أكثر من مستوى
 يقضي بتعزيز مكانة الجيش وحّل الميليشيات، فـي ضـوء ذلـك فـإن               1559وبالنظر الى أن القرار الدولي      

د العسكري غير اللبناني يعتبر امراً غير مبرر، ويشكل عامل توتير ال طائل منه، وخاصة بعـد                 استمرارالوجو
  .1993انتقال العمل الوطني الفلسطيني الى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اواخر العام 

لطة واآلن فإنه يسترعي االنتباه ان الوجود المسلح لبعض المجموعات خارج المخيمات، ال يحظى بقبول الـس               
اللبنانية وال السلطة الشرعية الفلسطينية، حيث اكدت هذه السلطة مرارا وتكرارا على لسان رئيـسها محمـود                 
عباس، أن الوجود الفلسطيني في لبنان يخضع للقانون اللبناني وأن الفلسطينيين في هذا البلد المضيف، هم تحت                 

ة التي تزيد من أعباء الحالة األمنية، ومن تعقيدات         القانون وليسوا فوقه أو خارجه، ومع ذلك تستمر هذه الظاهر         
االزمة السياسية، تحت يافطة فلسطين واستمرار الصراع العربي اإلسرائيلي، فيما مفاعيلها ترتد بالسلب علـى               

  .الداخل اللبناني، ودون ان تجني القضية الفلسطينية شيئاً من هذا التمدد المسلح خارج الحدود
 مراقبين كثر في لبنان وخارجه، ان ذلك الوجود المسلح خارج المخيمات، إنمـا هـو                لقد بات واضحا في نظر    

جزء من التجاذبات اإلقليمية حول لبنان في هذه الحقبة االنتقالية من تاريخ هذا البلد، وان األمر ال عالقـة لـه                     
زعاتهـا مـع الحكومـة      بأية اجندة وطنية فلسطينية ذاتية، ومع ذلك فإن قوى لبنانية توظف هذا الملف في منا              

اللبنانية المنتخبة، وتستثمر هذا الوجود غير المقبول أو المبرر، لحسابات فئوية وحزبية، حتى لو لم تكن هناك                 
  .اية مصلحة لبنانية أو فلسطينية في استمرار هذه الظاهرة، ال على المدى المباشر او البعيد

  23/1/2006الخليج اإلماراتية 
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   وجسامة التحدياتالمهامبين ثقل .. لقادمالبرلمان الفلسطيني ا .52
  مؤمن بسيسو

ال يجد المتابع للشأن الفلسطيني عناء يذكر في سياق تقييمه ألداء المجلس التشريعي الفلسطيني عقب عقد كامل                 
من الزمن شكلت عمره القسري، في وقت كانت القضية الفلسطينية ومتطلبـات إنجـاح المـشروع الـوطني                  

تكون فيه إلى مؤسسة تشريعية قوية، تؤصل لقيم العمل السياسي، وتضبط البوصلة الوطنية             الفلسطيني أحوج ما    
  .في اتجاهاتها السليمة بين يدي تجربة فلسطينية مصيرية في ظالل اتفاقات أوسلو

  أسباب الخلل واإلخفاق
ن واقع عمل المجلس    ليس سرا أن المهمتين األساسيتين للمجلس التشريعي، وهما الرقابة والتشريع، قد غابتا ع            

تقريبا، أو تم إفراغهما من مضمونهما، مما أحال المجلس إلى ديكور يزين النظام السياسي الفلسطيني دون أي                 
  .إسهامات حقيقية

ومع أن اتفاقات أوسلو منحت المجلس دورا داخليا يتصل بشؤون الداخل الفلسطيني فحسب، إال أن كثيرا مـن                  
 على للنقاش فيه، رغبة في إعالء شأنه على حساب سلطات منظمة التحرير التي              القضايا السياسية كانت تُطرح   

  .تم تهميشها وتقزيم دورها السياسي والوطني
وليس خافيا أن مكمن الفشل واإلخفاق يكمن في هيمنة اللون السياسي الواحد على تركيبة المجلـس، وسـيطرة                  

ن يفترض تمثيلهم لمصالح الجماهير لـصالح والءات        حركة فتح على القرار فيه، وتراجع والءات أعضائه الذي        
أخرى، تنظيمية وسياسية وشخصية، والتداخل شبه الكامل في شخوص أعضاء المجلـس والحكومـة معظـم                
الوقت، وما جره ذلك من صمت وغض للطرف عن األداء الحكومي للسلطة، وانعدام الرقابـة الفاعلـة علـى      

  . أجهزتها ومؤسساتها المختلفة
على ذلك فإن الرغبة في التغطية على التجربة الفتحاوية الحديثة في الحكم واإلمساك بزمـام الـسلطة،                 عالوة  

وعدم إعطاء المعارضة الفلسطينية الفرصة لتوجيه النقد والهجوم، شكل هاجسا مهما أرق المجلس التـشريعي               
سبة واالستجواب والتحقيق، وجعـل     بغالبيته الفتحاوية، وحرمه استخدام صالحياته وأدواته في المراقبة والمحا        

  .منه شاهد زور على سلسلة طويلة من االنتهاكات وقضايا الفساد وإهدار الموارد والمقدرات الوطنية
  مهام موروثة

تنتظر المجلس التشريعي الجديد مهمات كبرى وبالغة الخطورة والحساسية، تلك التي أخفق المجلس المنـصرم               
  : جدية لها، ويمكن تحديدها فيما يليفي إنجازها، أو تقديم معالجات

  تطبيق وإعادة صياغة بعض القوانين والتشريعات : أوال
إذ أن مرحلة الرئيس ياسر عرفات تميزت بإصدار القوانين والتشريعات، ومن ثم حفظها داخل أدرج المكاتـب                 

تصديق علـى هـذه     دون مصادقة أو تطبيق، في حين شهد العام الفائت عقب انتخاب الرئيس محمود عباس ال              
القوانين والتشريعات، وإحالتها إلى حيز التنفيذ، إال أن ضعف الرئيس أبو مازن، وثقل مراكز القـوى داخـل                  
السلطة، وانعدام متابعة المجلس التشريعي، حال دون تطبيق بعض هذه القوانين والتشريعات، وأدخلهـا طـور                

  .الجمود وانعدام التنفيذ
لمجلس حيال موضوعة سن القوانين أن بعضها يفتقر إلى الوضـوح المطلـوب،             المالحظة األبرز في تعاطي ا    

ويحتمل التأويالت والتفسيرات، فضال عن حالة من التخبط والعشوائية، وتضارب األجندة والمـصالح، التـي               
غلبت على أداء المجلس في العام األخير، فبعض القوانين قد تم إقرارها ليعاد بحثهـا مـرة أخـرى وإعـادة                     

غتها وتفصيلها وفقا لمقاسات حركة فتح ومصالحها، وخاصة في الشؤون االنتخابيـة، حتـى أن القـانون                 صيا
األساسي لم يسلم من األمزجة والرغبات، وطرح أكثر من مشروع لتعديله دون أي مبرر، كان آخرها قبل أيام                  

  .معدودات رغم انتهاء الصالحية الواقعية لعمل المجلس واقتراب االنتخابات
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ا فإن المجلس الجديد مطالب بإعداد جردة سريعة وفاحصة لمدى حظ كافة القوانين والتشريعات التي صدرت                لذ
سابقا من االحترام والتطبيق، ومتابعة تنفيذها بشكل صارم ودون أي تباطؤ أو تأخير، والعمل علـى توضـيح                  

صالح العام، وانحازت إلـى أجنـدة       بعضها ومده بآليات التنفيذ، وإعادة صياغة بعض القوانين التي تجاهلت ال          
  .شخصية وفئوية بحتة

  إرساء خطط عمل دقيقة وفاعلة ومتدرجة لمواجهة األزمات الداخلية : ثانيا
فقد كان واضحا مدى استهتار المجلس القديم بمالمسة األزمات الخطيرة التي تعصف بـالمجتمع الفلـسطيني،                

قانون والنظام، وتراجع ثقافة الحوار والتـسامح أمـام ثقافـة        كقضايا الفوضى والفلتان األمني، وغياب سيادة ال      
العنف والبلطجة والسالح األعمى، وانتشار الفقر والبطالة، وتدهور الوضع االقتصادي، وغيرها، ما يـستوجب        
المبادرة إلى رسم خطط عمل واقعية، ذات بعد فاعل ومتدرج، للحد من سطوة وانتشار هذه الظواهر الـسلبية                  

  .الخانقة، والعمل على محاصرتها وتطويق أسبابها ومبرراتهاواألزمات 
وغني عن القول أن هذه الخطط مهما كانت ناجعة نظريا فإنها لن تؤتي أكلها بعيدا عن إشراك الكل الـوطني                    
الفلسطيني في تحمل مسؤولياته إزاء إنجاحها، وتضامن مختلف المؤسسات والقطاعات والـشرائح المجتمعيـة              

، انطالقا من أن التردي الحاصل في بنية وواقع المجتمع الفلسطيني قد بلغ شأوا كبيرا ال تملك                 خلف مضامينها 
  . جهة أو مؤسسة أو تيار إمكانية المباشرة بعالجه بمعزل عن اتحاد وتكاتف الجهد الوطني قاطبة

  الرقابة الصارمة على األجهزة والمؤسسات الحكومية: ثالثا
على أجهزة ومؤسسات السلطة، وتركها تعمل دون حسيب أو رقيب، قـد أدى إلـى               فال ريب أن انعدام الرقابة      

إحالتها إلى هياكل خاوية من أي دور وطني أو فعل حقيقي، أو ترهلها وضعف أدائها على أقل تقدير، فـضال                    
ـ                  ام، عن غرقها في مستنقع ال حصر له من التجاوزات القانونية، والفساد المالي واإلداري، وإهدار المـال الع

وسوء استغالل المناصب وتوظيفها في إطار المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، ما أدى إلى انهيار فـي أداء                 
السلطة بشكل عام، وضعف اإلنتاجية المؤسساتية الرسمية، وتكريس شرخ غير هين في ثقـة ووالء ونفـوس                 

  .ذهانهم وأفهامهمالمواطنين الفلسطينيين، وتشوه صورة السلطة ومؤسساتها بشكل كامل في أ
ومع أهمية هذه الخطوة، وأولوية القيام بها، إال أن التركة الموروثة عن المرحلة الـسابقة، الطافحـة باألوبئـة        

  .واألزمات، يتوقع أن تشكل مشكال مهما قد يعيق جهود وآليات الرقابة واإلصالح، ويؤخرها إلى حين
ب التجاوزات، الذين يشكلون مراكز قوى مهمـة فـي          فليس من السهل تصور استسالم أرباب الفساد، وأصحا       

السلطة وأجهزتها، إلجراءات الرقابة والمتابعة دون أي مقاومة، كما ليس من السهل إعادة صياغة واقع هـذه                 
المؤسسات من خالل إنفاذ معايير الرقابة الصارمة الشفافة دون عقبات أو مشقات، ما يعني أن جهودا استثنائية                 

في هذا المضمار، وأن سياسة النفس الطويل والخطو المتدرج هي السبيل األمثل لبلوغ الهـدف               ينبغي أن تبذل    
  . المنشود

ولإلنصاف فقد طرحت على أجندة المجلس القديم العديد من الملفات الوطنية الحساسة، وخصوصا ذات الـصلة    
لذي استخدم فـي بنـاء جـدار        الفساد والتعديات على الحق والمال العام، وأشهرها قضية األسمنت المصري ا          

الفصل العنصري، وتورط في توفيره بعض الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين، إال أن القـضية مـا لبثـت أن                  
  . طويت، وأغلق البحث فيها نهائيا، ناهيك عن الكثير من الملفات والقضايا األخرى

  ضبط عمل وصالحيات األجهزة األمنية: رابعا
قد وأخطر المهام التي ستنتصب في وجه المجلس الجديد، والتي لم يستطع المجلـس  قد تكون تلك المهمة من أع     

وتنبع مخاطر هذه اإلشكالية من عقم السياسة األمنية وأدواتها الكثيـرة علـى الـساحة                . القديم أن يقترب منها   
 الـوالء   الفلسطينية، والتي أخذت في عهد الرئيس الراحل عرفات أشكاال فوضوية، وتحكمت فيهـا تجاذبـات              

والخصام، دون أي ضبط للمهام والمسؤوليات، أو تحديد للسلطات والصالحيات، إلى أن اصطدم الجميع بحقيقة               
تحول األجهزة األمنية األحد عشر إلى ممالك أو كيانات مستقلة داخل الكيان الفلسطيني العام، يغني كل منهـا                  
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 الفلتان األمني بكل أريحية، دون أي انشداد إلـى  على لياله، وتعيث عناصرها في واقع الناس في سياق مظاهر   
مواقف وقرارات السلطة المركزية، ليتحول المجتمع الفلسطيني إلى شكل من أشكال العسكرة، ويصبح تـدخل               

  .األجهزة األمنية في الشؤون المدنية والحياتية، وبكل الوسائل، أمرا مألوفا دون رادع أو حسيب
لس الجديد صدودا بالغا في مساعيه الرامية إلصالح وضـبط عمـل األجهـزة              لذا من المتوقع أن يجابه المج     

األمنية، فقادة هذه األجهزة الذين يشكلون مراكز قوى بالغة التأثير، سوف يناوئون أي جهد يصب فـي اتجـاه                   
دف تخفيف هيمنتهم على الواقع الفلسطيني الداخلي، ويضعون الكوابح والمعوقات في وجه المحاوالت التي تسته             

إلزامهم بمبادئ العدل والقانون، وفتح صفحة أجهزتهم أمام الجميع وفقا ألصول الـشفافية والنزاهـة المهنيـة                 
  .والوطنية، واالبتعاد عن التدخل في الشؤون المدنية

  عراقيل ومعوقات
  :يمكن تلخيص العراقيل التي يتوقع أن تحد من مهام وطموحات المجلس الجديد في النقاط التالية

  هيكل السلطة الحالي: أوال
فالواضح أن الهيكل اإلداري والتنظيمي للسلطة ومؤسساتها قد بلغ حالة من الترهـل والتعقيـد البيروقراطـي                 
وتداخل الصالحيات، أضحى معها إصالح شأنها وإعادة ترتيب ملفاتها ومهماتها أمرا بالغ الصعوبة على المدى               

  .القريب
ى بذل جهود جبارة، على ضوء خطـط مرحليـة متدرجـة التنفيـذ،              وال ريب أن المجلس الجديد سيضطر إل      

  .إلصالح الواقع المؤسساتي المتدهور للسلطة، وإعادة هيكلة بنيتها ومهامها الوظيفية
  مراكز القوى، واصطدام برنامجي حماس وفتح: ثانيا

ن المناوئين لمقتضياتها،   فال شك أن إرادة اإلصالح والتغيير التي يحملها المجلس الجديد سوف تجد لها كثيرا م              
وخصوصا أصحاب مراكز القوى في السلطة المستفيدين من بقاء األمور على حالها، الذين لن يتوانـون عـن                  

  .االستماتة في مواجهة مالمح اإلصالح المقبلة للكيان الفلسطيني الرسمي
 محور تجاذب واصطدام بـين      بموازاة ذلك فإن السياسة األمنية الغارقة في الفوضى وأدواتها المنتشرة ستصبح          

حماس وفتح، فحركة فتح التي أسست السلطة، وتولت قيادة أجهزتها، لن تـسمح بمحاسـبة               : برنامجي حركتي 
كوادرها وقياداتها الذين يتبوءون المناصب األمنية، أو تعريضهم ليد الجزاء والعقاب، كما يدفع إلى ذلك برنامج                

  .حماس
  .الم ينته االستقطاب المتوقع بين البرنامجينوليس واضحا كيف ستؤول األمور، وإ

  عدم الحسم وفقدان األغلبية: ثالثا
فتح وحماس لن تكون قادرة     : وهذا ما تشير إليه جميع استطالعات الرأي العام، فإن أيا من الحركتين الكبيرتين            

تنـساخ المرحلـة    على بلوغ األغلبية التي تمكّنها من فرض برنامجها ورؤاها وتصوراتها، مما يجعل مـن اس              
  .السابقة أمرا متعذرا، ويكسر حالة االستفراد التي ميزت الواقع الفلسطيني حتى اليوم

ورغما عن اإليجابية الكامنة في االفتقار إلى األغلبية لجهة زوال الهيمنة وتهميش اآلخرين، فإن واقع المجلـس      
ركتين الكبيـرتين، ويحرمهمـا امـتالك       الجديد قد ينعكس سلبا على الخطط وبرامج العمل المطروحة لدى الح          

  . القدرة على الحسم والتنفيذ، ويرتهن األمر لمجموعة القوى الصغيرة والمستقلين، ومطالبها التي ال تنتهي
  غياب عناصر االكتفاء الذاتي: رابعا

ـ             ي تـضمن   فاالعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية، وغياب عناصر االكتفاء الذاتي، ماديا واقتصاديا، الت
استقاللية القرار الوطني، وحمايته من التأثيرات الخارجية، سوف يخلق مشاكل ال حصر لها أمام النواب الجدد،                
ويجعل من معالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية الخانقة أمرا صعبا دون عناصر الـدعم الخـارجي الـذي                 

ا حركة حماس، مما قد يعيق تطبيـق البـرامج          تتراقص أمامه العديد من الرغبات واالستحقاقات التي ترفضه       
باختصار، فإن الدورة البرلمانية المقبلة سوف تشهد مـيال          .اإلصالحية على المستوى االقتصادي واالجتماعي    
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حماس وفتح، أكثر من انشدادهما إلى التعاون والوفاق، ولن نبالغ حين نـصف             : للتصادم بين برنامجي حركتي   
  .نه البرلمان األغزر مهاما، واألكثر صعوبة وتعقيدا في العالمالمجلس التشريعي المقبل بأ

  20/1/2006الجزيرة نت 
  

 الفلسطينيون عامل تفجير من جديد؟  .53
  سركيس نعوم

يأمل لبنانيون كثيرون في أن تعيد موافقة مجلس الوزراء على اقامة مكتب تمثيل لمنظمة التحرير الفلـسطينية                 
كومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية المتنوعة حول تنظيم العالقة بين دولة          في بيروت، الحوار المقطوع بين الح     

  . لبنان وفلسطينييه
منها غياب أي وحدة فعلية بين الفصائل الفلسطينية        . وأسباب هذا الجواب المتشائم كثيرة ومتنوعة     . ال يبدو كذلك  

وقوع هذه الفصائل في التناقضات األمر الـذي        ومنها ايضاً   . التي تمثّل الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان      
زرع في ما بينها بذور المنافسة والخصام وحتى العداء الذي حال وال يزال يحول دون التقائها علـى موقـف                    

ومنها ثالثاً وقوع الفصائل نفسها اسيرة التجاذبات االقليمية        . موحد من مشكلة فلسطينيي لبنان ووسائل معالجتها      
انت دائماً موجودة في لبنان والتي اشتدت حدتها بعد التطورات الدراماتيكية التي شهدها منـذ                الدولية التي ك   –

وهذا الوقوع في األسر قسم الفصائل المذكورة فريقين احدهما تمثله منظمة التحرير الفلـسطينية              . اكثر من سنة  
ائل العشرة الموالية لسوريا وجعلها على      واستطراداً السلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة منها، واآلخر تمثله الفص        

تناقض كبير ليس فقط في كل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية بل ايضاً في كل مـا يتعلـق           
فالموالون يتفهمون دعوة الحكومة اللبنانية واطراف الغالبية اللبنانية الـى ازالـة الـسالح الفلـسطيني                . بلبنان

المسلحة الموجودة خارج المخيمات وقد عبر عن ذلك زعيمها ورئيس الـسلطة الوطنيـة              والمواقع الفلسطينية   
محمود عباس اكثر من مرة وفعل األمر نفسه ممثله الشخصي الذي أوفده الى لبنان أكثر من مرة ايضاً خـالل                    

 ادارة الـصراع    والموالون لسوريا وتالياً المختلفون مع المنظمة ألسباب شاملة تبدأ بطريقـة          . االشهر الماضية 
المسلح مع اسرائيل وحلفائها واستمراره وتنتهي بالتحالفات الضرورية للنجاح في هذا الـصراع ال يمـانعون                
رسمياً على األقل في الحوار مع السلطة اللبنانية حول قضايا الخالف الفلسطيني كلها لكنهم ال يبدون جـاهزين                  

يز أمن لبنان وسيطرته على أوضـاعه وتقويـة العالقـة           لتلبية أي مطلب لهذه السلطة وان كان يصب في تعز         
  .  الفلسطينية–اللبنانية 

 –هل يساعد تعيين منظمة التحرير الفلسطينية مديراً لمكتبها الديبلوماسي في بيروت في ترتيب العالقة اللبنانية                
تحول عـسكرياً وعـن     الفلسطينية وتحييد الوضع الفلسطيني عن الصراع الداخلي الدائر سواء بقي سياسياً أم             

   السوري االيراني؟ –الصراع اللبناني الدولي 
فالمدير الذي سيعين سيكون ممثالً للمنظمة وسينفذ سياساتها المختلفـة عـن سياسـة              . ال يعتقد ان ذلك ممكن    

ـ    . الفصائل العشرة المتحالفة مع سوريا وربما مع ايران األمر الذي يجعل فاعليته محدودة             ي علماً ان التعيين ف
نفسه ال يبدو بالسهولة التي يتصورها كثيرون رغم ان جمهور المنظمة والفصائل المنتمية اليها في مخيمـات                 

والسبب الرئيسي لذلك هو تمتع القيادات الفلسطينية       . الالجئين اللبنانية أكبر بكثير من جمهور الفصائل األخرى       
ميته الحكم الذاتي بعد رحيل الزعيم الراحـل ياسـر          في لبنان التابعة للمنظمة وألكبرها حركة فتح بما يمكن تس         

وكاد هذا الحكـم    . 1993عرفات ومنظمته الى تونس ثم الى االراضي الفلسطينية المحتلة بعد اتفاق اوسلو عام              
ومـن  . ان يتحول استقالالً عن المركز في فلسطين النشغال المسؤولين عن االخير في قضايا مصيرية متنوعة              

لقيادات الحالية للمنظمة في لبنان حق الفيتو على قرارات السلطة فـي فلـسطين اي حـق                 شأن ذلك ان يزود ا    
ورئيس مخيمات لبنان  أو فتح فيها قد يتصرف اآلن على انه            . االعتراض على من تقترحه مديراً لمكتب لبنان      

 وعلى قدرته وقـت     المدير الحقيقي معتمداً على سيطرته االمنية والعسكرية على المخيمات وعلى فتح وحلفائها           
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اما في فلسطين فان السلطة والمنظمة تعرفان هذا األمر لكن ال تعرفـان             . الحاجة على رفض قرارات السلطة    
علماً ان االتجاه عندهما اآلن على ما تقول معلومات متسربة من هنـاك يميـل الـى تعيـين                   . كيف تعالجانه 

وحتى في حال   . ن يعاونه الفلسطينيون المقيميون فيه    ديبلوماسي رفيع من خارج فلسطينيي لبنان في لبنان على ا         
تجاوزت السلطة وقيادات المنظمة في لبنان مشكلة رئيس المكتب وفي تالفي تحولها أزمة، يلفت الخبراء، الـى     
ان هناك مشكلة أخرى قائمة قد ال تسهل على مدير المكتب وهيئته ازالة العقبات من طريـق تفـاهم الـسلطة                     

والمشكلة هي نجاح سوريا في الدرجة األولى وربما حلفاء اقليميين كبار لها في تحقيـق               . طينييناللبنانية والفلس 
اختراقات متنوعة داخل قيادات منظمة التحرير في لبنان األمر الذي يمكنها من توظيف ال الفـصائل العـشرة                  

في عمليـة المواجهـة التـي    الموالية لها وحدها فقط بل كل الفصائل وجمهورها الكبير أو على االقل معظمها             
والدور الفلسطيني في هذه المواجهات قد يكون مهماً ذلـك          . تخوض مع لبنان ومع المجتمع الدولي على أرضه       

اذ من جهة بدأت شوارع لبنانية عدة تعبأ ضـد الـسالح الفلـسطيني              . انه قد يكون التعبير الميداني األول لها      
هؤالء يتحضرون عملياً لمواجهة هذه الشوارع بالتعبئة الموجـودة         وبدأ  . والقواعد الفلسطينية خارج المخيمات   

اساساً بالسالح والمقاتلين الذين ال يبدو ان تحركاتهم فضالً عن نقل أسلحتهم تواجه اعاقة جديـة مـن القـوى                    
 كانت  وفي حال كهذه يتساءل اللبنانيون اذا     . األمنية اللبنانية الرسمية واي شرارة عفوية او متعمدة تفجر الوضع         

ويتساءلون اذا كانت االنقسامات اللبنانية المعروفة تحول المشكلة        . قواتهم الرسمية قادرة على معالجة الموضوع     
  . او التفجير مع الفلسطينيين مشكلة أو تفجيراً بين اللبنانيين

  هل يعني ذلك ان مشكلة فلسطينيي لبنان ومشكلة لبنان معهم ستبقى بال حل؟ 
لكنهم يخشون ايضاً ان تكون سائر المشكالت الحالية التـي          . وضع الفلسطيني أنفسهم ذلك   يرجح الخبراء في ال   

يعانيها لبنان غير قابلة للحل ايضاً وخصوصاً بعد االصطفافات االقليمية والدولية االخيرة المعروفة وبعد تحول               
والخطر كل الخطر هنـا     . تلبنان الساحة الرئيسية للمواجهة المتصاعدة والطويلة بين اصحاب هذه االصطفافا         

  . هو ان يعود اللبنانيون ادوات كما كانوا في الماضي رغم اقتناعهم بالعكس
  23/1/2006النهار اللبنانية 
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  س إفتتاحية هآرت
ينية الجمهور الفلسطيني في الداخل وفي القدس الشرقية سيقرر في اليومين القادمين كيف ستكون القيادة الفلسط

وهذه تطورات مهمة بالنسبة للجمهور االسرائيلي وبلدان الشرق االوسط االخرى، كما هي مهمة . الجديدة
  . للشعب الفلسطيني الذى بدأ طريقه الديمقراطي في التسعينات

ليسوا امام سيطرة زعيم واحد مثل ياسر ) الشعب الفلسطيني(والحدث المهم االخر في هذه االنتخابات أنهم
 الذى يمكن أن يملي عليهم نتائجهم، بل هم امام بناء قيادة وطنية واسعة ال تعتمد على هيبة فرد واحد، عرفات،

بل تعتمد على تنوع وتعدد التيارات السياسية المختلفة التي تطورت في السنوات االخيرة، وخصوصا خالل 
  .  االنتفاضة

ن الواضح ألصحاب القرار أن نجاح هذه العملية إن تشكيل قيادة وطنية متفق عليها عملية معقدة وصعبة، لك
سوف يعتمد على التسويات والتنازالت من كل فئة من اجل الهدف المشترك، أي تشكيل قاسم سياسي فلسطيني 

  .مشترك يتيح الفرصة لتشتيت القوى المتطرفة
رديكالية وافقت ومن وجهة نظر اخرى، إن ما يشجع في هذا الوقت أن حماس وبعض المنظمات الفلسطينية ال

وهذا يخلق فرصة لتطبيق المبدأ الذى دعا إليه . العمل في نفس االطار السياسي المنبثق من اتفاقات اوسلو
  .  محمود عباس والذي تدعمه اسرائيل، اي حكومة واحدة، وقانون واحد ،وسالح واحد
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يادة الفلسطيني الجديدة المنتخبة مثل هذا التطور ال يعني بأن حماس راغبة في التفاوض مع اسرائيل أو أن الق
كما ان . وإخالء المستوطنيين67ستتنازل عن المطالب الفلسطينية االساسية مثل حق العودة ،القدس،حدود 

  .  االنتخابات ال تعني أيضا ترك الكفاح المسلح كما كان خالل االنتفاضة
 السلطة الفلسطينية المقبلة عناصر اسرائيل وغيرها من دول الشرق االوسط ودول العالم يخشون من أن تضم

ولكن ال نستطيع إهمال الحقيقة  بأن القيادة . تعرف بأنها إرهابية وال تعترف بحق اسرائيل في الوجود
الفلسطينية الجديدة ستكون النتيجة المباشرة للسنوات الطويلة من االحتالل، والكفاح المسلح، وتجميد العملية 

  .الدبلوماسية
وماسي العام سيجبر اسرائيل على قبول نتائج انتخابات المجلس التشريعي كحقيقة سياسية وقبول إن الحس الدبل

  .   كل السيناريوهات المحتملة من هذه الحقيقة
ولكي تكون القيادة الفلسطينية الجديدة شريكا فإن هذا االمر يعتمد اوال وقبل كل شيء على رغبة هذه القيادة في                   

 بالنسبة الى نوعية هذه القيادة فإنه ستعتمد الى حد بعيد على االفـراد انفـسهم الـذين                  أما. الكالم مع اسرائيل  
  .ولكنه سيعتمد ايضا على زعماء اسرائيل واالستراتيجية  التي يتبنونها. سيستلمون زمام هذه القيادة

23/1/2006 هارتس  
 ترجمة الزيتونة
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  يوري أفنيري

  
عين، األعالم السياسية ذات األلوان المتعددة كانت ترفرف مع النسيم السريع، والملصقات كان يوماً ملونا في بل

االنتخابية على الحيطان تزيد رونقها على المشهد، كانت تلك التظاهرة األكبر في القرية منذ مدة طويلة، فهذا 
أسير بسعادة تحت شعاع كنت . األسبوع تقاطع االحتجاج ضد جدار الفصل مع مشهد االنتخابات الفلسطينية

شمس الشتاء، أحمل علم حركة السالم اآلن، واقترب من الخط البشري الذي شكله الجنود المسلحون الذين 
المواطن اإلسرائيلي العادي كان . كانوا بانتظارنا حينما الحظت فجأة أنني محاط بأعالم حماس الخضراء

 جنباً إلى جنب مع نشطاء السالم اإلسرائيليين؟ ماذا؟ اإلرهابيون القتلة يسيرون.. ليصاب باالرتباك
 . اإلسرائيليون يسيرون ويتحدثون مع االنتحاريين؟ مستحيل

ولكن كان من الطبيعي أن تشارك كل الفصائل الفلسطينية بالتظاهرة جنباً إلى جنب مع نشطاء السالم  
 واقتحمنا جميعاً خطوط الجنود، وضربنا اإلسرائيليين والدوليين، هربنا جميعاً من غيوم الغاز المسيل للدموع،

معاً، اعالم حماس الخضراء، أعالم فتح الصفراء، واعالم الجبهة الديمقراطية الحمراء، باإلضافة الى األعالم 
  . اإلسرائيلية البيضاء والزرقاء كلها كانت مع بعض منسجمة، تماماً كما كان الناس هناك

ظاهرة مهمة بحد ذاتها، ليس هناك شك ان االنتخابات الفلسطينية كانت مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية 
شجعت الجميع على المشاركة، ولكن كان من المثير للفضول أن ترى نفس الوجوه التي تزين صورها الحيطان 

 . ولكن المشهد يعكس أيضاً األهمية التي اتخذتها قضية الجدار في نظر الفلسطينيين. تحتج معنا في نفس الصف
ذ سنوات متعددة حين كان بناء الجدار العازل في بدايته التقيت بياسر عرفات ودعوته الى نضال مشترك من 

ضد الجدار، ولكنه قال ان فكرة الجدار ما زالت جديدة جداً على الفلسطينيين وأن المؤسسات الفلسطينية لم 
وهذا األسبوع، . جندة الوطنيةتتخذ بعد موقفاً من الموضوع، ولكن اليوم موضوع الجدار هو على رأس األ

وعشية توقع حصول حماس على نسبة كبيرة من األصوات، فإن صورة نشطاء حماس يسيرون جنباً إلى جنب 
مع اإلسرائيليين مهمة جداً، ألن حماس سوف تدخل المجلس التشريعي الفلسطيني قريباً، ولربما شاركت في 

 . الحكومة ايضاً
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تخابات بشدة، بسبب مشاركة اإلرهابيين في تكرار لموقف نظيرها اإلسرائيلي انتقدت كوندوليسا رايس االن 
ما نشهده اليوم هو انبثاق موقف  . تسبي ليفين، الذي أعلن أن االنتخابات ليست ديمقراطية بسبب وجود حماس

لمسبقة تتغير مسبق جديد من قبل حكومتنا لتتفادى المفاوضات مع القيادة الفلسطينية المنتخبة، وهذه المواقف ا
فبداية كان تأكيد ٍإسرائيل على أنها لن تتفاوض مع محمود عباس . بشكل دائم، ولكن الهدف منها يبقى هو نفسه

وقد كان هذا التزاماً من قبل الطرف الفلسطيني في خطة خارطة الطريق، . ما لم يفكك البنية التحتية لإلرهاب
بعدها جاء االدعاء  !الوقت بأن يقوم بإزالة مئات المستوطناتولكن كذلك كان االلتزام من قبل شارون في نفس 

واليوم يأتي االدعاء بأن  ان السلطة الفلسطينية في حالة فوضى، فكيف يمكن التفاوض في ظل هذه الحالة؟ 
إسرائيل ال يمكن أن تفاوض حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، وهي المنظمة التي نفذت عمليات انتحارية 

 . يل وال تعترف بحقها بالوجودضد إسرائ
إن وجود حماس في الحكومة الفلسطينية المقبلة ليس سبباً مقنعاً لرفض مفاوضات السالم، على العكس فهو 
سبب يفرض استئنافها مجدداً، ألنه يعني مفاوضة كل الطيف الفلسطيني، ما عدا حركة الجهاد، فإذا ما شاركت 

مود عباس المتعلقة بالسالم، فإن ذلك يعني انها جاهزة للتفاوض، مع حماس في المقاومة على أساس سياسة مح
  . أو بدون سالح، على قاعدة الهدنة

منذ ثالثين عاماً شرعت في اتصاالت سرية مع قيادة منظمة التحريري الفلسطينية، كنت تقريباً الشخص الوحيد 
 حينها إرهابية، وقد استغرقت الحكومة في إسرائيل الذي يؤيد المفاوضات مع المنظمة التي كانت تعتبر في

  . اإلسرائيلية عشرين سنة لتقتنع بهذا األمر، وها نحن اليوم نبدأ مجدداً من النقطة نفسها
لماذا ترفض الفصائل الفلسطينية التخلي عن سالحها؟ دعونا ال نخدع أنفسنا، فبالنسبة لمعظم الفلسطينيين، هذه  

تيجي، فإذا فشلت المفاوضات مع إسرائيل، فإن الصراع المسلح، سوف األسلحة هي عبارة عن مخزون استرا
حتى لو أراد محمود عباس أن ينزع سالح حماس، فإنه لم يكن . يستأنف، وهذا أمر غير مستغرب وال مستبعد

. ليقدر على ذلك، فموقفه الضعيف، باإلضافة الى الضعف الذي تعانيه حركة فتح يجعل هذه الخطوة مستحيلة
الجهود الحثيثة التي بذلها شارون لتوجيه : لضعف يظهر في الفوضى السائدة،  مبعثه مصدر واحدوهذا ا

لقد أشرت أكثر من مرة إلى أن قوة عباس كانت تشكل تهديداً خطيراً . الضربات إلى موقع الرئاسة الفلسطينية
قيق السالم والديمقراطية في لشارون، فاإلعجاب الذي كان يلقاه عباس من بوش باعتباره رمزاً للنجاح في تح

الشرق األوسط، كان يشكل تهديداً على العالقة المميزة بين الواليات المتحدة وإسرائيل، وكان يمكن أن يدفع 
وللحؤول دون حدوث ذلك تنكر شارون لعباس، ورفض تقديم ولو  . الواليات المتحدة للضغط على إسرائيل

 أو تغيير مسار الجدار، أو تجميد االستيطان، أو تنسيق االنسحاب حتى تنازالت بسيطة كإطالق سراح السجناء،
. وقد نجح شارون في ما كان يرمي اليه من حملته، فقد ضعفت سلطة عباس بشكل كبير. من غزة مع عباس

يستخدم خلفاء شارون نقطة الضعف هذه كمنطلق لرفض المفاوضات الجدية معه، ومع الحكومة واآلن 
اشفقوا على :  وهم بهذا يذكروننا بقصة الولد الذي قتل والديه، ثم وقف في المحاكمة ليقولالفلسطينية المقبلة،

  . هذا اليتيم
21/1/2006 اآلن موقع حركة السالم                                                                       

الزيتونة : ترجمة  
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