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  الفلسطينيون يختارون نوابهم اليوم .1
اليوم إلى صناديق االقتراع  سيتوجهون نيالفلسطيني أن : غزةمن 25/1/2006خليج اإلماراتية النشرت 

  .الختيار ممثليهم في المجلس التشريعي المقبل، وسط مخاوف أمنية رغم إعالن حالة الطوارئ
 أن توقعات :رام اهللاوغزة  من فاتنة الدجانيو فتحي صباح  عن مراسليها25/1/2006 الحياة وجاء في

 بين من يرجح فوز فتح بسبب امتدادها الشعبي الواسع واعتدالها , تباينت عشية االنتخاباتالشارع الفلسطيني
الذي يستقطب االصوات المتأرجحة ويضمن الدعم الدولي مالياً وسياسياً، وبين من يؤكد فوز حماس بسبب ما 

 وفي نفس .لتغيير ومكافحة الفسادلاعي تتمتع به من تأييد شعبي واسع وتعاطف مع برنامجها االنتخابي الد
عن رضاه الرتفاع مستوى معربا ,  عباس دعوة للفلسطينيين لممارسة حقهم في االنتخابمحمودوجه السياق 

واجهت لجنة االنتخابات بعض العوائق  ومن ناحية أخرى .الرقابة األجنبية على الديموقراطية الفلسطينية
واستبعد القائمون على لجنة  .تسهيلالسرائيلية بالدعاءات اال ايةفا ن,القتراعاالسرائيلية أثناء توزيع صناديق ا

ذكر مصدر مسؤول في الشرطة ان األوامر صدرت  في حين .ائجنتالاالنتخابات احتماالت حدوث تالعب في 
ية وذكر ان قوات إضاف. ة األفراد المخولين حماية مراكز االقتراعباطالق النار على كل من يحاول مهاجم

  .خصصت للمناطق المتوقع ان تشهد اخالال بالنظام
 إلى أن سبع جماعات فلسطينية من بينهـا          :  25/1/2006 األيام البحرينية     مراسل الرازق أبو جزر  وأشار عبد   

 وقـالوا فـي      . االنتخابات   محاولة لتعطيل التصويت في      يتابعان لفتح تعهدت بمنع أ        حماس وفصيالن مسلحان  
حمايـة     مسلحين لمساعدة الشرطة في      غير   بشأن إرسال مراقبين     وثيقة شرف    أنهم توصلوا إلى  , روهبيان أصد 

  . لكنهم أوضحوا أن أسلحة المراقبين لن تكون بعيدة عنهم .  مراكز االقتراع
 للرأي اجراه مركز ااستطالعأن  إلى :من رام اهللا 25/1/2006القدس العربي  مراسل  وليد عوضولفت
ان فتح ستفقد غالبيتها المطلقة في المجلس أظهر  نشرت نتائجه امس، ,ركة الشرق االدني لالستشاراتش

   . لحماس54 مقعدا مقابل 59 ى ان فتح ستحصل علهوجاء في .التشريعي
  

  نزع سالح حماسونطالب ب حدود واضحة إقامةونؤيد قيام دولة فلسطينية : أولمرت .2
 حرص أولمرت أمام مؤتمر هرتسليا :الناصرة أسعد تلحمي مراسلها في نقالً عن 25/1/2006 الحياة نشرت

ونأى بنفسه عن كل ما . على أن يظهر في أول خطاب علني منذ تسلم صالحيات رئيس الحكومة رسمياً ومتزناً
يمكن أن يعكر االجماع القومي حول القضايا الرئيسة وتفادى الحديث عن مزيد من االنسحابات االحادية 

وكرر الهاجس االسرائيلي من اختالل الميزان الديموغرافي  .، فأكد تمسك اسرائيل بخريطة الطريقالجانب
لمصلحة العرب في فلسطين التاريخية ممهداً لتبرير وجوب االنسحاب من المدن الفلسطينية المأهولة بالسكان 

ديموغرافية ال على أساس إبقاء ومشدداً على أهمية ترسيم الحدود الدائمة للدولة العبرية وفقاً العتبارات 
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السيطرة على عدد كبير من الفلسطينيين ليقول أيضاً ان حزبه لن يتخلى عن القدس الموحدة عاصمة للدولة 
كان التشديد على الخطوط العريضة لسياسة تحظى بتأييد  ورأى مراقبون ان هم أولمرت األول .اليهودية

كما  .ي من ناخبي كديما بداعي انه يمثل التيار المركزي في اسرائيلالوسط االسرائيلي سعياً منه لعدم إبعاد أ
اهتم بالتأكيد لالسرائيليين ان الدولة العبرية أقوى من أن تخشى فوز حماس في االنتخابات وانه مهما تكن 

 الى  مطالب بتنفيذ تعهده السرائيل وللمجتمع الدولي بتجريد حماس من سالحها، ملمحاًمحمود عباسالنتائج فإن 
ان اسرائيل التي تفضل التوصل الى تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين قد تضطر الى فرض تسوية كهذه، 

وجاء التفسير لعدم القلق االسرائيلي من فوز محتمل  .من دون استشارة الفلسطينيين اذا لم تنفذ السلطة التزاماتها
فلسطينيين، وليس السرائيل، ما يخسرونه من فوز لحماس من شمعون بيريز الذي اعتبر في حديث اذاعي ان لل

من سيتفاوض مع حماس في حال شكلت الحكومة الفلسطينية؟ من سيتفاوض مع تنظيم : حماس وتساءل
ارهابي؟ من سيقدم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية؟ ماذا ستفعل حماس اذا لم تتخل عن سالحها؟ كيف 

 وتابع ان من السابق ألوانه الحديث عن فوز للحركة االسالمية . ألف موظف؟150ستصرف معاشات نحو 
ورفض . وأنا شخصياً اقترح ان ننتظر بهدوء أعصاب ظهور النتائج وان كنت شخصياً استبعد فوز حماس

التمييز بين التيار المعتدل في الحركة والتيار المتشدد، وقال ان المفاوضات ال تتم مع أفراد انما مع تنظيم أو 
  .حزب

ان االنتخابات الفلـسطينية    قال   اولمرت   أن    الرازق أبو جزر  عبد   25/1/2006األيام البحرينية   وذكر مراسل   
حديثـة     طينيةوان اسرائيل تؤيـد قيـام دولـة فلـس            للفلسطينيين،   نحو االستقالل الوطني     خطوة عمالقة    تشكل

  .وديموقراطية
ان الالجئين الفلسطينيين لن يدمجوا اال في الدولة         اولمرت  قول ب.ف.أ نقالً عن  25/1/2006عكاظ  وجاء في   
 . وهذا هو موقف االميركيين ايضا. لن يكون هناك الجئون في اسرائيل. الفلسطينية

 تسنح للفلسطينيين فرصـة تاريخيـة جديـدة    : قالاولمرت أن 25/1/2006 السفير ونقالً عن الوكالت ذكرت 
 يجب أن يتخلوا عن جزء من طموحاتهم الوطنية كما تخلينا نحـن عـن               لكن لتحقيق ذلك  . إلقامة دولة مستقلة  

ان السماح للفلسطينيين بالتهرب من تعهدهم بنزع سالح المنظمات االرهابيـة           قال  و. طموحاتنا في هذا المجال   
 . سيكون خطأ تاريخيا

سـيقررون خـالل    الفلسطينيين    على ان  اولمرت شدد   :وكاالت نقالً عن  25/1/2006الغد األردنية   وأضافت  
االنتخابات ما اذا كانوا يريدون االمساك بزمام امورهم بانفسهم، ام انهم سيتركون مرة جديدة المفتاح فـي يـد                   

كما وعد بازالة المستوطنات العـشوائية فـي         .المتطرفين الذين حكموا عليهم بحياة بؤس وعذاب في الماضي        
   .الضفة

  
  لس فى نابغسان الشكعةمقتل المسؤول عن حملة  .3

مسؤول عن حملة غـسان الـشكعة   الاعلنت مصادر امنية وطبية ان مسلحين قتلوا امس : غزة ـ  ردينة فارس
 مـسلحين اطلقـوا     الضحية مقاومة  بعد ان حاول     أن الحادث وقع  , الشكعةوقالت مصادر قريبة من     . االنتخابية

  .النار على منزله
  25/1/2006عكاظ 

  
  نون يفرض الحجاب   سن قاإلىحماس ستسعى : إم نضال فرحات .4

 ستسعى من داخل المجلس التشريعي الى سـن قـوانين لفـرض             حماس أم نضال فرحات، ان      قالت :ب.ف.أ
 انه في البداية سـيكون االلـزام        ,تقرإال أنها أ   بما في ذلك طالبات الجامعات،       ,الحجاب على المرأة الفلسطينية   

وفـي مـا    . دينية والفقهية في المناهج التعليمية    وتؤكد ان مرشحي حماس سيسعون الى ادراج المواد ال         .صعبا
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 ال نريد المجلس التشريعي ان كان سـيوقف         , وأوضحت بالقول  .ها انها مستمرة في دعم    ,يتعلق بالمقاومة، قالت  
تتمتع،  يشار إلى أن أم فرحات       .لكننا سنعمل بالتوازي بين التشريعي والعمل السياسي مع خط المقاومة         . الجهاد

  .استنادا الستطالعات الرأي, حماس في قائمة 22 الفوز كونها في المرتبة بفرص متوسطة في
  25/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  النظام االنتخابي وعدد المرشحين وتمثيل النساء واألقليات : تحقيق .5

م تنظحيث  .  تجرى االنتخابات التشريعية على أساس نظام مختلط يجمع بين االقتراع النسبي والغالبية            :أ ف ب  
وفـق نظـام      دائرة انتخابيـة   16 تقسيم األراضي الفلسطينية إلى       ولقد تم  . نائبا 132في جولة واحدة الختيار     

وخصص لكل منها عـدد      . منها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وخمس في قطاع غزة            11الدوائر،  
 حيـث , طينية كلها دائرة انتخابية واحـدة     تعتبر األراضي الفلس   أما النسبية ف   .من المقاعد نسبة إلى عدد سكانها     

نص القانون على أن تتضمن كل قائمـة        فلقد  تمثيل النساء في المجلس التشريعي،      وبالنسبة ل .  قائمة 11تتنافس  
اسم امرأة واحدة ضمن األسماء الثالثة األولى، وامرأة واحدة على األقل في كل أربعة أسماء تلي ذلك، وامرأة                  

تم تخصيص سـتة مقاعـد      فقد  , وفي شأن تمثيل المسيحيين   . خمسة أسماء تأتي بعد ذلك    واحدة على األقل لكل     
 414يبلغ عدد المرشحين في الـدوائر   و. دنى لتمثيلهم في المجلس   الحد أ المخصصة لنظام الدوائر، حيث تعتبر      

يون ناخـب،   مل1.340جمالي للناخبين المسجلين    يبلغ العدد اإل  و.  مرشحا 314ضمن القوائم   في حين تت  , مرشحا
 بأصواتهم  ونيدلحيث س .  ألفاً في غزة   529 ألفاً في الضفة الغربية بمن فيهم سكان القدس الشرقية، و          811بينهم  

 12ف نحـو    اشربإ , ألف موظف  17يشارك في تنظيم العملية االنتخابية نحو       و. في أكثر من ألف مكتب اقتراع     
  . مراقب دولي500ألف مراقب محلي و

  25/1/2006البيان 
  

  موض التعاطي مع المرأة الفلسطينية في البرامج االنتخابيةغ .6
تتعرض الكتل المتنافسة في االنتخابات التشريعية الى انتقادات كثيرة في :  فاتنة الدجاني–القدس المحتلة 

موضوع المرأة بلغ حد اتهامها بالتمييز ضد النساء، علماً ان جميع هذه الكتل ضمن برامجه االنتخابية وعوداً 
ورغم ان الكتل المختلفة التزمت ترشيح العدد المطلوب من النساء في القوائم، اال انها لم ترشح  .خالف ذلك

   .أي امرأة على مستوى الدوائر خوفاً من الخسارة
في الوقت نفسه، جاءت الوعود االنتخابية المتعلقة بالمرأة غير جدية وال تحمل أي رؤية جديدة في القضايا 

راجعت الى المواقع الخلفية من اهتمامات الكتل التي ركزت على القضايا السياسية وعلى النسوية، بل ت
 قائمة التغيير واالصالح ف.موضوع االصالح بسبب التنافس الشديد بين فتح وحماس واالنفالت األمني والفساد

وتحقيق دورها في انها ستعمل على تعزيز مكانة المرأة، كما ستعمل على اعطائها حقوقها الشرعية , تقول
وهي . القيادة االجتماعية وتحصينها بالثقافة االسالمية وتأكيد شخصيتها القائمة على العفة واالحتشام وااللتزام

 عن  أيضااما فتح فتتحدث .تعتبر المرأة شريكا في المقاومة والبناء وان حقوقها المدنية والشرعية مكفولة
تمييز ضدها وتعزيز دورها التمثيلي في مؤسسات السلطة تأكيدا حماية حقوق المرأة في المساواة ومنع ال

كما تشدد على ضرورة . لدورها البارز في المسيرة النضالية وكحق مكتسب إلسهامها الفاعل في مناحي الحياة
أنه  ,تقول رئيسة دائرة االعالم في جامعة بير زيت في حين .تطوير القوانين الكفيلة بحماية االسرة والطفولة

دى تفكيك البرامج االنتخابية في ما يتعلق بموضوع المرأة، تبدو الوعود االنتخابية كليشهات مكررة ل
ولفتت الى طبيعة النساء المرشحات، مشيرة الى وقوف حزب او تنظيم او عائلة ورائهن، فهن . وممجوجة

برت ان طرح قضايا المرأة واعت. يعملن لمصلحة برامج القائمة او الحزب وليس لهن برامجهن الخاصة بالنساء
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اما مدير  .في البرامج االنتخابية يأتي استجابة لمطلب غربي، وهو موجه الى الغرب والممول الغربي اساسا
 السياسي الحركة ان نساء حماس سيكن مع خط شير إلىمركز الدراسات والتنمية في جامعة بير زيت، في

  . امرأة في القوائم12 فوز اتوقعمواالجتماعي، 
  25/1/2006لحياة ا

  
  البرلمان الفلسطيني من دور تجميلي إلى مؤسسة فاعلة  .7

تحول المجلس التشريعي الذي كان مطيعا لياسر عرفات، تدريجيا الى مؤسسة جريئة قادرة على التمرد علـى                 
ي  من كشف عدد من قضايا الفساد ف       , الوالء لعرفات   حيث لم يمنعه   .فرض القرارات ولعب دورا سياسيا متناميا     

بموجب البرتوكول الخاص باالنتخابات التشريعية، يقتصر عمل المجلس علـى االمـور            و. الحكومة الفلسطينية 
الحياتية لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وال يملك صالحية البحث في المسائل المتعلقة بقـضايا الحـل                 

 في بداية عمله خصوصا فـي الـضفة         وقد تعثر المجلس التشريعي   . الدائم النها من صالحيات منظمة التحرير     
 لعب دورا مهما في الحياة السياسية الفلسطينية وخصوصا فـي   إال أنه.الغربية بسبب عدم وجود مقر خاص به      

 لم يحظ بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين بسبب تغييـره          هلكن. تنقل السلطة بشكل قانوني وهادئ عقب وفاة عرفا       
ية استطالعات الرأي الفلسطينية حول اداء المؤسسات الفلسطينية، في ذيـل           غالبه  وقد وضعت . لمواقفه وقراراته 

  . يهومن المتوقع ان يتشدد المجلس اكثر في مواقفه مع توقع انضمام حماس ال .القائمة
  25/1/2006السياسة الكويتية 

  
   الفساد لدى فتح وعدم خبرة حماس في الحكم بينالناخبون  .8

 التي سيكون عليها المجلس التشريعي غداة االنتخابات مشوشة وغير تبدو الصورة:  فتحي صباح-غزة 
وان كان معظم . واضحة نظراً الى تداخل عوامل عدة في العملية االنتخابية التي تلعب ادواراً رئيسة ومهمة

استطالعات الرأي العام اظهر تفوق فتح على حماس، فان نتائج عدد من هذه االستطالعات اظهرت تناقضا 
 كان موجهاً ومقصودا منه التأثير في الناخب كي ينتخب جهة بعينها هاوبدا ان عدداً من.  لنتائج سابقاتهاواضحا

 .لكن الشيء الواضح ان معظم القوائم لم يبد رضاه عن نتائج هذه االستطالعات. او يتجنب انتخاب جهة بعينها
هات الناخبين، خصوصاً اولئك الذين لم وما يزيد األمر حيرة لدى الفصائل والقوائم والمراقبين حول توج

وفيما قالت . يقرروا بعد لمن سيمنحون اصواتهم، هو أن العشائرية لدى الشعب الفلسطيني تلعب دوراً مهماً
حماس ان عائالت بأكملها اعلنت تأييدها لقائمتها، فان فتح تبدو واثقة من ان عشائر وعائالت أخرى ستصوت 

ارات سياسية واقتصادية واجتماعية جميلة على قاعدة دينية يتأثر بها وان كانت حماس ترفع شع .لها
الفلسطينيون بالفطرة، فان الحركة لم توضح للناخبين كيف يمكن لها المزاوجة بين مشاركتها في السلطة عبر 

 هذه لكن نصيب فتح من .هاالبوابة التشريعية والمقاومة وتنفيذ العمليات، ما القى بظالل كثيفة على برنامج
 في حملتها االنتخابية هي نفسها التي رفعتها في انتخابات هابل ربما اكبر، اذ ان شعارات, الظالل لم يكن أقل

 .، ولم تحقق منها شيئاً، وليس واضحاً كيف ستقنع الناخبين بالتصويت لها في ضوء ذلك96عام 
  25/1/2006الحياة 

  
  السلطة ترفض التدخل األمريكي في تشكيل الحكومة   .9

 أعلن صائب عريقات، أمس رفض السلطة ألي تدخل أمريكي أو أوروبـي فـي تـشكيل الحكومـة                   :وكاالت
 ممن سيفوز في االنتخابات سيكون لـه الحـق          ,كل من يقبل بهذه المعادلة    :  بالقول وأضاف. ةالفلسطينية المقبل 

  .قبول على اإلطالقهذا تدخل غير مف أما القول إن حماس تشارك أو ال تشارك ,بالمشاركة في الحكومة
  25/1/2006الخليج اإلماراتية 
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  حماس ستحتفظ بسالح المقاومة بعد اإلنتخابات : إسماعيل هنية .10

أكد اسماعيل هنية، اليوم ان حماس ستحتفظ بسالح المقاومة بعـد االنتخابـات رغـم الـضغوط                 :  ألفت حداد 
 الذين يضغطون بهذا االتجاه ان يـضغطوا        وقال ال تناقض بين سالح المقاومة واالنتخابات، وعلى        .االمريكية

 ان االنتخابات تسير حتـى      كدامن ناحية أخرى    و .على االحتالل لكي يعيد الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني       
  .اللحظة بشكل هادئ ومنظم

  25/1/2006 48عرب 
  

  من أصوات األمن الفلسطيني لفتح% 90 .11
لعة أن نسبة المقترعين من قوات األمـن الفلـسطينية    ذكرت مصادر فلسطينية مط:رام اهللا ـ  يوسف الشايب

 تشير بوضوح إلى تقـدم      ,نمقترعيلوأشارت إلى أن نتائج االستطالعات األولية ل       %.92وصلت إلى أكثر من     
وأشار مراقبون إلى أن زيادة رواتب العسكريين التي         .ها في المائة لصالح   90كبير لفتح، حيث صوت اكثر من       

  .ابقة وتخوف البعض من فقدان وظائفهم، لعبا دورا هاما في توجيه نتيجة التصويتتمت خالل الفترة الس
  25/1/2006الغد األردنية 

  
    لتمكين الناخبين الفلسطينيين من المشاركةمعابر الفتح جميع  .12

 اعلنت السلطة ان جميع المعابر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحة على              : كمال زكارنة  -عمان  
وقال عطـااهللا خيـري ان       .نتخابات من التحرك والتنقل   المدار الساعة لتمكين جميع الراغبين بالمشاركة في ا       

السلطة حريصة على مشاركة كافة ابناء الشعب الفلسطيني الذين يحق لهم االنتخاب واختيار مرشحيهم بحريـة                
  .كاملة

  25/1/2006الدستور 
  

  تكار القرارالقدومي يلتقي حواتمة ويدعو إلى وقف اح .13
فاروق القدومي بحث مع نايف حواتمة في االنتخابات الفلسطينية أن : دمشق من 25/1/2006 الحياة نشرت

 دان حواتمة  ومن جهته. االسرائيلي-واالسرائيلية، والمشاريع السياسية بعد االنتخابات بشأن الصراع العربي
  .ديموقراطية االنتخاباتطوفان المال السياسي االقليمي والدولي لتخريب تعددية و

أبرز ضرورة بناء جبهة  القدومي إلى أن : د ب أنقال عندمشق  من 25/1/2006 األيام الفلسطينية ولفتت
وطنية عريضة بين جميع الفصائل وبناء مؤسسات منظمة التحرير وفي المقدمة انتخاب مجلس وطني موحد 

  .في الداخل والخارج
القدومي، شددا على ضرورة ان تؤدي وحواتمة أن :  عن وكاالت في نقال25/1/2006 البيان وجاء في

 , من جهتهأكد القدومي في حين .االنتخابات الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فلسطيني الداخل والخارج
  .معارضته للهدنة مع إسرائيل

  
   يزيد من الضغوط عليهااالنتخاباترفض مشاركة الجهاد في  .14

ان الضغوط ستزيد بالتأكيد على الجهاد االسالمي بما في ذلك من السلطة التـي  محللون  يرى :ا ف ب ـ  غزة
الجهاد في المؤسسات التابعة    حركة  ستكون ذات صبغة وشكل جديد بعد انخراط كافة الفصائل والقوى باستثناء            

جدا، ولكنها لن   خالد البطش، قال ان زيادة الضغوط االسرائيلية والخارجية واالغتياالت متوقعة            إال أن    .للسلطة
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ويعتقد ان بقاء حركته وحيدة خارج مؤسسات السلطة، سيزيد من شعبيتها ويعطيها قوة ومـصداقية       .تؤثر علينا 
وعبر عن امله في ان تبقى القوى التي ستدخل المجلس التـشريعي             .النها المتمسك بالثوابت والحامي للمقاومة    

 بينما يرى المحلل    .اس والجبهتين الشعبية والديموقراطية   الحتالل، في اشارة ضمنية الى حم     اعلى راس مقاومة    
 ال تـستطيع ان     , قـائال  ويضيف.  عوكل ان عدم مشاركة الحركة في االنتخابات ال يصب في مصلحتها           طالل

 خارج االطار التشريعي سـيزيدها      هالكن جهاد حمد، يرى ان وجود      .تظل منفردة خصوصا في مسألة التهدئة     
من يمثلهم كون االنتخابات هذه افـراز طبيعـي         ها   ال يؤمنون باوسلو قد يجدون في      قوة وشعبية الن بعض من    

  .التفاق اوسلو
  25/1/2006الغد األردنية 

  
  المقاومة ترد  ومن عملياتهيصعد االحتالل  .15

 آلية عسكرية إسرائيلية مدينـة رام       30أكثر من   باقتحم  وصعد جيش االحتالل من عملياته      :  ماهرابراهيم،  غزة
وقال شهود أن اشتباكات اندلعت في بلدة قباطيـة غـرب            . لليلة الماضية بحجة محاصرة شخص تستهدفه     اهللا ا 

مخيم جنين بين نشطاء من المقاومة وقوات االحتالل، التي حاصرت ثالثة من عناصر سرايا القدس من بيـنهم                  
 . قـل المجموعـة وقائـدها     قائدها أبو الروب وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، صباح أمس، ان جيش االحـتالل اعت            

وجاءت هذه العملية بعد ساعات من إصابة جندي إسرائيلي قرب قباطية في عملية مـشتركة لـسرايا القـدس                   
  . وكتائب األقصى

 25/1/2006البيان 
  

  وفد الجهاد اإلسالمي يلتقي صفير .16
رفاعي بعـد اللقـاء أن      أشار ال .  صفير، ووفد من حركة الجهاد      الماروني شهد امس، لقاء بارزاً بين البطريرك     

تمحور اللقاء حول نقطتين، االولى، تتعلق بالوضع الفلـسطيني فـي           : وقال،  السالح الفلسطيني خاضع للحوار   
أما النقطة الثانية، فقـد أظهرنـا لغطبتـه موقفنـا مـن             . الداخل وانعكاس ذلك على مجمل الوضع الفلسطيني      
ها وذلك بقرار نابع من رؤيتنا بأن سقف هذه االنتخابـات ال            االنتخابات المقبلة وأكدنا أننا كحركة لن نشارك في       

وكما تناولنا الوضع السياسي في لبنـان،       . يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وال يعطيه حقه في العودة إلى دياره          
خصوصا ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، وقد أكدنا لغبطته حرصنا كفلسطينيين على الوحدة الداخليـة اللبنانيـة                

وأبدى الرفاعي تخوفه من خالل السجال الداخلي اللبناني، زج الفلسطيني فـي بعـض                .ستقرار لهذا البلد  واال
  .األحيان في هذا السجال

  25/1/2006السفير 
  

   يغلبه الموت مكبالأيوب الفلسطيني .17
لي،  عاما أنفاسه األخيرة وهو مكبل اليدين على سرير مرضه في مستشفى سجن إسـرائي              52 لفظ أيوب حسين  

السجين أيوب الذي قضى في احد أقسام مستشفى  هاروفيه ليس مسجال كسجين خطير، بل هو إنسان مـريض                   
جدا ومتقدم في السن، كل همه كان أن يبحث عن رزق أوالده، حيث ضبط وهو ينقل عماال فلـسطينيين مـن                     

وذلك بدون ان تأخـذ  دون تصاريح، ورغم ذلك فقد تم سحب رخصته والحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد ـ  
  . القاضية بعين االعتبار الوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي السيء للغاية الذي يعاني منه

 25/1/2006البيان 
  

   لترحيلهم االسرائيليالمخطط يؤكدون رفض 48فلسطينيو  .18
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نطقـة المثلـث     أمس رفضهم القاطع لفكرة نقل م      48أكد قياديون من فلسطينيي       : وديع عواودة  ة،القدس المحتل 
 إلى منطقة الدولة الفلسطينية، معتبرينها محاولة أخرى لنزع الشرعية عنهم وجعلهم مواطنين             48داخل أراضي   

 ثانيـة بعـد تهجيـر النكبـة،     48وأكد رائد صالح، أن الفكرة تشكل دعوة إلى ترحيل فلسطينيي   .بال مواطنة 
طة به إنما لنا حق كامـل بأراضـي فلـسطين           وأضاف وجودنا في المثلث غير مربوط بالبيت واألرض المحي        

  .التاريخية
  25/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
   انتخابات الضفة والقطاع نموذجا في النزاهةيعتبرون 48فلسطينيو  .19

 الحملة االنتخابية الفلسطينية بكثير من االعتزاز، كونها تجري         48 تابع فلسطينيو    :  برهوم جرايسي  ،  الناصرة
 قلقهـم   48وأبدى قادة فلـسطينيي     . اعتبروها دليال على قدرة الفلسطينيين على بناء دولتهم       في ظل االحتالل، و   

  . إزاء المحاوالت االسرائيلية، التأثير على نتائج االنتخابات، والتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني
  25/1/2006الغد األردنية 

  
   الحدود المصريةعبريين متسللين  فلسطين5تسليم  .20

وكانـت  .  الي السلطة الفلسطينية  2004 فلسطينيين متسللين الي مصر بطرق غير شرعية عام          5  سلمت مصر 
  .االجهزة االمنية قد ألقت القبض عليهم وقضت المحكمة بحبسهم شهراً بتهمة التسلل

  25/1/2006الوفد المصرية 
  

   ألنه يعصب رأسه بالشهادتيناألسيرمنع طفل من زيارة والده  .21
 من زيارة والده األسير ألنه يلـف رأسـه          هجندي صهيوني طفالً في الرابعة من عمر       منع   : مصطفى صبري 

 تدخل أحد حراس السجن بالصراخ والشتم واإلهانـة،        وتروي زوجة األسير   .لشهادتينابعصابة مكتوب عليها    
أن حتى إن الصغار مـن الفلـسطينيين يجـب          ! وتساءل عن ماهية الشعار المكتوب، وقال إننا من إالرهابيين        

يوضعوا في السجن، وأصر الجندي الصهيوني على إزالة العصابة، إال أنني رفضت االستجابة لطلبـة، ممـا                 
  !جعله يمنعنا من الزيارة

  7/1/2006مجلة المجتمع الكويتية 
  

  معاملةالاحتجاج في سجن النقب على سوء  .22
  اجاً علـى سـوء تعامـل إدارة        وجبتي الغداء والعشاء احتج     أسير فلسطيني يقبعون في سجن النقب،      2200رد

وأكّدت مصادر األسرى أن إدارة السجن       .المعتقل معهم وعلى سياستها التي تهدد استقرار األوضاع في السجن         
بدأت بتصعيد العقوبات ضد األسرى عندما فرضت عقوبات جماعية بحقّ األسرى في أعقاب مهرجان لحركة               

ت منذ ذلك الحين على عشرة أقسام من السجن بحيـث منعـت             فتح جرى بداية هذا الشهر، وقد فُِرضت عقوبا       
  .الزيارات والنقليات من وإلى األقسام بحجة أن األسرى تجاوزوا الحد المسموح به في االحتفال

  25/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ينصحون الحكومة بالتعاون مع حماسمجموعة باحثين إسرائيليين  .23
إطار دراسة علمية حول المصلحة االستراتيجية السرائيل في موضـوع الـصراع             في   : نظير مجلي  ،تل أبيب 
 اإلسرائيلي، توجه مجموعة من كبار الباحثين االستراتيجيين اليهود أمس، ببرنامج إلقامـة دولـة               -الفلسطيني
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ن مع ممثلي   وقدموا النصح للحكومة اإلسرائيلية أال تتمسك بموقفها المعلن اليوم برفض التعاو          . فلسطينية مؤقتة 
وأعدت الدراسة فـي     .حماس، بل أن تتعاون وتتفاوض معهم، ألنهم سيكونون أفضل إلسرائيل من ممثلي فتح            

 في مؤتمر هرتسليا، وجاء فيها أن السلطة الفلسطينية بقيادة          تللتفكير االستراتيجي، وعرض  ) رؤيا(معهد رئوت 
سرائيل، ولذلك فإن اقامة دولة فلسطينية الى جانـب         فتح أثبتت انها ليست جاهزة للتسوية النهائية للصراع مع ا         

اسرائيل، لن تتم في هذه المرحلة برضى الفلسطينيين، وطالما انه ال يوجد بديل آخر لدى الحكومة االسرائيلية،                 
وإن قيادة السلطة بقيادة    . فال بد من التوجه الى تسوية مرحلية طويلة األمد تتمثل في اقامة دولة في حدود مؤقتة               

ح لن توافق على هذه الدولة وانه في حالة قيامها، فإن فتح ستسعى الى مواصلة العراقيل، وأما حماس فإنهـا                    فت
سترحب بهذا الحل بكل قوتها، ألنها ستجد فيه مخرجا ألزمة موقفها السياسي الحالي وستجد فيه مبررا معقوال                 

 يقوم على مبدأ تعـدد المراحـل، وان هـذا    لمواصلة التمسك بالشعار القائل إن المشروع التحريري الفلسطيني    
االقتراح القامة الدولة المؤقتة، هو مرحلة أخرى في مراحل التحرير، ولهذا فإن من الخطأ اغالق الباب أمـام                  
حماس من اليوم ومقاطعتها لن تفيد اسرائيل بشيء، بل ستؤدي الى انفجار جديد في المنطقة، والتفاوض معهـا                  

تحسين مكانة السلطة الفلـسطينية     : ع المعهد خمسة شروط لنجاح مشروعه، هي      ووض. سيوقف مسلسل العنف  
سياسيا واقتصاديا ومدنيا، ومد غطاء دولي يشمل غطاء مباشرا من الواليات المتحدة، والتواصـل الجغرافـي                

قطاع، واعداد نظام حدودي جديـد بـين الـسلطة          الللدولة الفلسطينية مع ضمان الممر اآلمن ما بين الضفة و         
الفلسطينية واألردن، ووضع رؤيا واضحة المعالم، أمام شعبي البالد حول التسوية الدائمة، حتـى يـدركوا ان                 

  . الحلول المؤقتة ستقود في نهاية المطاف الى تسوية دائمة
  25/1/2006الشرق األوسط 

  
  لن نسمح للبرغوثي بأن يكون وزيراً من السجن: إسرائيل .24

إن إسرائيل لن تسمح لمـروان البرغـوثي بـأن            الداخلي اإلسرائيلي عزرا،   قال وزير األمن  :  وكاالت ،القدس
ـ      وقال .لفلسطينيةايمارس مهام وزير في السلطة بعد االنتخابات          فـي المـستقبل     هأن إسرائيل ال تعتزم إطالق

ومـة  لقد حظرت محكمة العدل العليا على الحك      :  بإجراء مقابالت تلفزيونية   هوقال في تفسير السماح ل     .القريب
  . من إجراء مقابالتهمنع

  25/1/2006األيام الفلسطينية 
  

   تهدئةرسائل حماس توجه :إسرائيل .25
نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن ضابط كبيـر فـي قـسم العمليـات بهيئـة                : محمد إبراهيم والوكاالت   ،رام اهللا 

ى إلـى تـولي حقائـب       االستخبارات اإلسرائيلية قوله إن حماس بدأت توجه رسائل تهدئة مفادها أنها ستـسع            
  . اجتماعية وحقيبة التربية حال مشاركتها في الحكومة الفلسطينية بعد االنتخابات

 25/1/2006البيان 
  

   في السلطة الفلسطينية حماسإسرائيل لم تقرر بعد بشأن ممثلي  .26
 بعـد أيـة     قالت مصادر إسرائيلية أن دان حالوتس، قال في جلسة لجنة الخارجية واألمن أن إسرائيل لم تقرر               

وأضـاف أن    !سياسة سيسير بموجبها الجيش ضد عناصر حماس في حال وصولهم إلى الـسلطة الفلـسطينية              
الجيش على استعداد ألي تطورات قد تحصل في أعقاب اإلنتخابات وخاصة لدى نقل الـسلطة، فـي مكاتـب                   

راسات في اإلسـتخبارات    ونقلت المصادر ذاتها عن نائب رئيس شعبة الد        !!حكومية معينة، من فتح إلى حماس     
ونقل عن نتانياهو    .لصالح فتح % 7العسكرية، أن التقديرات تشير إلى إن الفجوة بين حماس وفتح ستصل إلى             

قوله أن حماس ستزداد قوة بعد اإلنتخابات، ومن الممكن أن تكون جزءاً من السلطة، وبحسبه، فمن الممكن أن                  
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وة حماس يأتي بسبب فك اإلرتباط أحادي الجانب، وأضاف         وزعم أن تعزز ق    !يؤدي ذلك إلى تطورات خطيرة    
  !أن حماس ستحول كل منطقة تسيطر عليها إلى منطقة لشن هجمات قاتلة على إسرائيل

  24/1/2006 48عرب 
  

   للتنافس بين المرشحين الفلسطينيينالديمقراطينبهار إسرائيلي بالطابع ا .27
اجالت والمواجهات بين المرشحين لالنتخابـات الفلـسطينية،        اهتمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بالمس    : تل أبيب 

كما تجلت في برامج القنوات الفضائية العربية والتلفزيون الفلسطيني، فعرضت مقاطع واسعة منها، وعرضت              
وأجمـع   .تقارير تفصيلية ومالحق إخبارية خاصة عنها في جميع القنوات التلفزيونية االسـرائيلية والتجاريـة             

إلسرائيليون على القول ان الحملة االنتخابيـة الفلـسطينية هـي حملـة ديمقراطيـة سـليمة، وأن             المراقبون ا 
الفلسطينيين باتوا يمارسون الديمقراطية االنتخابية مثل اسرائيل تماما، بل أفضل منها في بعض النقاط، فالتنافس               

وا حتى اآلن من استخدام لغة      حقيقي وشديد، والطروحات فيه صريحة جدا، واألهم من ذلك أن المرشحين تمكن           
وأبرز االسـرائيليون بـشكل     . حوار بينهم تتسم بالحدة وبالمواجهة الشجاعة بال خوف، ولكن ايضا بأدب شديد           

محمود الزهار، ونقلوا   .خاص المواجهة التلفزيونية التي أجرتها قناة التلفزيون اللبناني بين محمد دحالن، وبين د            
وأرفقوا ذلك بتعليقات من مجموعة خبراء اسـرائيليين        . ع الترجمة الى العبرية   لمشاهديهم مقاطع واسعة منها م    

في الشؤون الفلسطينية وعدد من كبار رجال المخابرات والجيش السابقين الذين تعـاملوا فـي الماضـي مـع                   
  .الفلسطينيين في المفاوضات أو في التنسيق األمني

  25/1/2006الشرق األوسط 
  

   على إعادة بناء نفسهامثيرةقدرة لحركة الجهاد : إسرائيل .28
قال نائب رئيس شعبة الدراسات في اإلستخبارات العسكرية إن للحركة الجهاد قدرة مثيرة علـى إعـادة بنـاء                   

  !نفسها، وذلك بفضل األموال الجمة التي تلقتها من إيران وسورية من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل
  24/1/2006 48عرب 

  
   في القدس لضمان حسن سير االنتخابات شرطي 1500الكيان ينشر  .29

 شرطي في القـدس     1500أعلن قائد الشرطة اإلسرائيلية في القدس أن الكيان سينشر اليوم نحو             :القدس، غزة 
  . الشرقية لضمان حسن سير االنتخابات التشريعية الفلسطينية

  25/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

  كية المحال التجارية في الخليل إلى المستوطنين اإلحتالل يعمل على نقل حيازة ومل .30
أعلن جيش اإلحتالل انه يدرس إمكانية نقل حيازة وملكية المحال التجارية في السوق التجاري في الخليل إلـى                  

وأفاد المحامي عالء محاجنة أنه في أعقاب رد الجيش للمحكمة أرسل المسؤول عن مـا يـسمى                  .المستوطنين
 في الضفة كتابا جاء فيه انه بصدد إنهاء اإليجارة المحمية لبلدية الخليل في سوق الحـسبة                 األمالك اإلسرائيلية 

وأكد انه وفق هذا الكتاب فان سلطات الجـيش          .واسترداد الحيازة به وفق صالحياته حسب القوانين العسكرية       
بغة القانونية وتمكـين    بصدد إخالء المستوطنين من هذه المحال وإرجاعهم إليها في وقت الحق بعد إضفاء الص             

  .المستوطنين باالستيالء على هذه المحال بطريقة قانونية
  25/1/2006 48عرب 
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  ليكود يهاجم العمل من أجل القدسال .31
ليكود انتقادات عنيفة للتصريحات التي أدلى بها عامير بيريتس والتي أعلن فيها تأييده للتنـازل               ال وجه   :د ب أ  

وقال ان تصريحات بيـريتس      . واستعداده لالنسحاب من بعض مناطق الضفة     عن القدس الشرقية للفلسطينيين     
تكشف عن أن العمل وكذلك كاديما هما توءمان سياميان وشريكان في الخطة الخطيرة لالنسحاب نفـسها مـن                  

ليكود بيانا قال فيه الليكود فقط بزعامة نتنياهو هو الذي سيحمي حدود إسرائيل             الوأصدر   .الضفة مقابل الشيء  
   .وأمن سكانها

 25/1/2006البيان 
  

   لتسمية مرشحي القائمة اإلنتخابية اليوموزراء كديما يجتمعون  .32
قالت مصادر إسرائيلية أن وزراء كديما سيجتمعون بعد ظهر اليوم مع أولمرت، لتحديد قائمة كديما اإلنتخابية،                

وينـوي أولمـرت    . قائمة حتـى اآلن   ال مرشحاً في    36وجاء أنه تم تحديد      .وسيتم عرضها يوم الثالثاء القادم    
ومن المتوقع أن يتم تعيين الوزير هنغبي رئيـساً للطـاقم            . مرشحاً في القائمة   50بالتشاور مع الوزراء تسمية     

  . اإلنتخابي إلى جانب حاييم رامون
  25/1/2006 48عرب 

  
   الحياة السياسية اليوماعتزالهي توقعات بإعالن رئيس شينو .33

ية أنه من المتوقع أن يقوم رئيس شينوي يوسيف لبيد بـاإلعالن عـن اعتزالـه الحيـاة                أفادت مصادر إسرائيل  
  .السياسية، قبل اجتماع الكتلة بعد ظهر اليوم، إال أن الناطق بلسانه، رفض تأكيد ذلك

  25/1/2006 48عرب 
  

  اتصاالت إسرائيلية سرية هادئة مع بعض الدول اإلسالمية .34
عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية بروشاور النقاب عن وجود اتـصاالت          كشفت مدير   :  خدمة قدس برس   ،القدس

دبلوماسية سرية تقودها تل أبيب مع عدد من الدول اإلسالمية، على طريق ترسيخ عالقات رسمية معهـا فـي                   
وقال إن هـذا اللقـاء،      . وتطرق في مؤتمر هرتسليا، للقاء أجراه مؤخرا شالوم مع نظيره الباكستاني           .المستقبل

ذا زيارة الوفد اإلسرائيلي إلى تونس هي طرف الجبل الجليدي في النشاط الجاري حاليا بتواضع في الخليج،                 وك
وأضاف بان وزارة الخارجية عملت عشية خطـة االنـسحاب علـى             .في المغرب وفي دول إسالمية في آسيا      

عزيز مكانة أبو مـازن كـرئيس      وذلك في محاولة لت   . تشجيع دول عربية معتدلة للتبرع ماليا للسلطة الفلسطينية       
وحسب بروشاور فانه ألسفي الشديد فضلت هذه الدول، باستثناء مصر واألردن، االمتناع عن تـشمير                .للسلطة

يجب دعم السياسة األمريكية الداعية إلى مكافحة اإلرهاب، والى جانـب ذلـك             : وتابع. األكمام والتجند للمهمة  
 .ديمقراطيةمساعدة الدول العربية على تبني أنظمة 

  24/1/2006قدس برس 
  

  !معابرموفاز كاذب ولم يتم التوقيع على إتفاق ال: لجنة الخارجية واألمن .35
واتهم موفاز بأنه   . وجه أعضاء الكنيست إنتقادات حادة وشديدة اللهجة لموفاز في جلسة لجنة الخارجية واألمن            

أفادت المصادر اإلسرائيلية أن شطاينيتس قـال       و !أبلغ اللجنة بمعلومات كاذبة حول التوصل إلى إتفاق المعابر        
بأن موفاز قد ضلل اللجنة وأن إتفاق المعابر ليس قائماً أصالً، مما يثير شكوكاً بشأن أهليته إلشـغال منـصب                    

ولقب أفي إيتام موفاز بالكاذب وقال أن        !وزير األمن، واعتبر أن ذلك األمر خطير جداً بسبب تضليل الكنيست          
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وقال بين إليعيزر وفلنائي أنه بعكس أقوال موفاز ال يوجـد إتفـاق    .على اللجنة بشكل متعمد   وزير األمن كذب    
وانضم إليهم ران كوهين وذكّر بـأن   .معابر، ويتضح أنه لم يتم التوقيع على اإلتفاق وأن موفاز قد ضلل اللجنة   

   .الونموفاز لم يكن دقيقاً أيضاً في قضية إنهاء مهام رئيس هيئة األركان السابق يع
  24/1/2006 48عرب 

  
  قانون أمالك الغائبين اإلسرائيليين ال ينطبق على الضفة الغربية: محكمة تل أبيب .36

قررت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في تل أبيب في سابقة قضائية أن قـانون             :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،القدس
وطبقا للقرار فإنه ال يمكن للحكومـة        . الغربية أمالك الغائبين اإلسرائيليين ال يمكن تطبيقه على أراضي الضفة        

 بأنها أراض تخضع للسيادة اإلسـرائيلية الفعليـة         1967اإلسرائيلية اإلعالن عن أراض فلسطينية احتلت عام        
  .هو غير قانوني وباطل مؤكدا على أن اإلعالن عن أراض يمتلكها سكان الضفة الفلسطينيون ممتلكات غائبين

  25/1/2006الوطن السعودية 
  

  عربياً بتسليم معلومات لحزب اهللاإسرائيل تتهم  .37
 قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية أمس الثالثاء إلى المحكمة المركزية في حيفا الئحة اتهام ضـد الـشاب                  :القدس

جميل أبوصالح من سكان قرية عين األسد في الجليل بتهمة مغادرة البالد خالفا للقانون وتزويـد حـزب اهللا                   
   .ت حول عدد من أقربائه الذين يخدمون في صفوف الشرطة اإلسرائيليةبمعلوما

  25/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

   المستوطنات على الحدود الشماليةالجيش اإلسرائيلي يخرج جنوده من مراكز .38
 الـذي   أفادت مصادر إسرائيلية أنه ابتداءاً من األحد القادم، ستتوقف حماية المستوطنات الشمالية ضمن النظام             

وقد وجه هـذا     .كان متبعاً، وعلم أن وحدات التأهب والتي وضعت داخل المستوطنات سيتم إخراجها من هناك             
ونقل عن مصادر في الجيش قولها أن الحراسة على المستوطنات          . القرار بانتقادات من قبل سكان المستوطنات     

ب في كل مستوطنة ومركبات أمنية تـشمل        فهناك فرق تأه  . في الحدود الشمالية ستتم عن طريق الدفاع المدني       
السالح للدفاع عن النفس وسياج ومكبرات صوت وأجهزة إنذار، في حين أن حماية الحدود تبقى تحت مسؤولية              

  .الجيش
  24/1/2006 48عرب 

  
  حذر من انهيار السلطة الفلسطينيةقريع ي .39

ت الدول المانحة الـدعم االقتـصادي       حذر أحمد قريع أمس من خطورة انهيار السلطة الفلسطينية في حال أوقف           
وقال إن مسألة وقف أو تقليص الدعم االقتصادي للسلطة الفلسطينية مسألة خطيرة وأن االسـتمرار بهـا                  .لها

  . سيؤدي إلى انهيار السلطة
  25/1/2006البيان  

  
  مشاركة حماس في االنتخابات معضلة لألميركيين .40

لتشريعية الفلسطينية معضلة كبرى بالنـسبة لواشـنطن بـسبب           تشكل االنتخابات ا   :  أ ف ب   ،  تحليل إخباري 
وتحاول اإلدارة األميركية مساعدة عباس والسلطة التي تهيمن         . احتمال أن تحقق حركة حماس فوزاً كبيراً فيها       

وفي السر، يعرب مسؤولون أميركيون عن اعتقـادهم        . عليها حركة فتح في مواجهة التحدي الذي تمثله حماس        



 

 14

ورغم ازدياد دعواتهم التي تطالب حمـاس بـالتخلي عـن           . ر سياسي قد يخفف من تشدد حماس      بأن لعب دو  
ويعتبر مـدير معهـد      . العنف، ال يؤكد المسؤولون ما إذا كان ذلك سيسفر عن إجراء اتصاالت أميركية معها             

 مع منظمة   واشنطن لسياسات الشرق األدنى روبرت ساتلوف ذلك تراجعا واضحا عن السياسة التي كانت متبعة             
وقال ساتلوف خالل لقاء مع مجلس العالقات الخارجية إن واشـنطن    .التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات    

جاهزة إلضفاء الشرعية السياسية على حماس قبل أن تعترف هذه األخيرة بإسرائيل وتدين العنف كمـا كانـت         
 عاماً في طريقة التعامل     20راجع إلى الوراء    وأضاف إننا نت   . منظمة التحرير أرغمت على ذلك قبل عقود عدة       

إال أن خبراء آخرين في شؤون الشرق األوسط يطالبون واشـنطن بتـشجيع علنـي               .مع العب فلسطيني مهم   
ويؤكد هـؤالء أن     . للتطلعات السياسية لـــ حماس التي تخوض االنتخابات تحت شعار اإلصالح والتغيير          

 ومزيد من العنف كما يحصل مـع جماعـات العـرب الـسنة فـي                تهميش حماس سيؤدي إلى نتائج عكسية     
وحضت مجموعة األزمات الدولية، ومقرها بروكسل، في تقريرها االسبوع الماضي اإلدارة األميركيـة   .العراق

لكن محللين آخـرين     . واألسرة الدولية على التحرك باتجاه سياسة قوامها تفاعل تدريجي ومشروط مع حماس             
واشنطن سلسلة من المعايير لـــ حماس بهدف تقييم مدى التزامها بالعمليـة الـسياسية              يقترحون بأن تضع    

وقال حاييم مالكا من مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية انه إذا لبت           . والحل الدبلوماسي للنزاع مع إسرائيل    
ت مع قيادتهـا وإسـكات      حماس هذه المعايير فسيكون بإمكان الواليات المتحدة إعادة النظر في إجراء اتصاال           

وكتب مالكا في فصلية واشنطن كوراترلي إن ذلك سيشكل بعـداً جديـداً فـي                . األصوات الداعية إلى تفكيكها   
  .الجهود األميركية السلمية ويسفر عن ركائز عملية تساهم في تحول منظمة إرهابية إلى العب سياسي مسؤول

 25/1/2006البيان  
  

  السلطة الفلسطينية رأي شخصيتصريح القدومي بشأن : دمشق .41
فاروق القدومي، من أن السلطة الفلسطينية ال تمثـل         رأي   أكد مصدر سوري أن      :  بارعة ياغي، د أ ب     ،دمشق

وكانت وكالة األنباء الـسورية      .الشعب الفلسطيني رأي شخصي، ال يتطابق مع رأي سوريا في هذا الموضوع           
وأكد األمـين العـام لجبهـة        .جملة ولم توردها في نص الخبر     قد حذفت أثناء نقلها تصريحات القدومي تلك ال       

النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبدالمجيد نحن كفصائل فلسطينية ال نتفق جميعا مع القدومي في هـذا الـرأي                  
وإن كنا ال نعتبر أن السلطة الفلسطينية ال تمثل كل الشعب الفلسطيني في الخارج، وإنما تعبر عن أبناء شـعبنا                    

  .لضفة الغربية وقطاع غزة، وأن المرجعية الموحدة للشعب هي منظمة التحرير الفلسطينيةفي ا
  25/1/2006الوطن السعودية 

  
   لـ فتحاالنتخابية تمويل الحملة واشنطن تنفي .42

نفت الواليات المتحدة أن تكون قدمت مليوني دوالر كمساعدة للسلطة الفلسطينية لتحسين موقعها أمام مرشحي               
د المتحدث باسم الخارجية ماكورماك أن المساعدة كانت فقط مرتبطة بالجهود التي تبذلها الواليات              وأك .حماس

 أعتقد أنه أمر  شرعي تماماً أن تقدم الواليات المتحدة مساعدة للـشعوب              ،وقال .المتحدة لتحسين الحياة اليومية   
ضح أن هذه المساعدة ليست موجهة ضد       وأو .في العالم التي تحاول بناء مؤسسات ديمقراطية وهذا ما نقوم به          

  . نسعى إلى ترجيح كفة على أخرىال وأضاف ،حماس التي قد تدخل بقوة إلى المجلس التشريعي
  25/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  د أمريكي يثير أزمة في منفذ رفحوف .43

وعـة مـن    شهد منفذ رفح الحدودي أزمة حادة أمس بسبب محاولـة مجم            :سحر ضياء الدين وأشرف سويلم    
رفضت ادارة المعبر السماح لالمريكيين بـالعبور  . االمريكيين العبور من سيناء الي أراضي السلطة الفلسطينية     
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حاول االمريكيون افتعال أزمة بـأنهم يمثلـون وفـداً مـن            ، و لعدم وجود تنسيق مسبق مع السلطات المصرية      
  . فارة االمريكيةمنظمات أهلية تراقب االنتخابات الفلسطينية دون تنسيق مع الس

  25/1/2006الوفد المصرية 
  
  

  
  سرائيلليبيا تنفي التطبيع الوشيك مع إ .44

 أخبر تجمعا لألدباء والكتاب اإلسرائيليين      48ذكرت صحيفة اسرائيلية أمس أن بروفيسورا فلسطينيا من عرب          
ها مع إسرائيل، وهو ما نفته      أن مصادر ليبية أخبرته بأن الجماهيرية الليبية ستعلن األسبوع المقبل تطبيع عالقات           

ونقلت الصحيفة عن الدكتور موسوي قوله إنه أجرى اتصاالت مع أدباء ومفكرين ليبيـين مهتمـين                 . طرابلس
باألدب العبري طلبوا منه إجراء مقابالت مع أدباء يهود للتعرف على آدابهـم وكتابـاتهم مـشيرين إلـى أن                    

وأضافت الصحيفة أن ناطقا باسم الخارجية الليبيـة         . مع إسرائيل الجماهيرية الليبية على وشك تطبيع عالقاتها       
قال في رده على تلك األنباء ان ليبيا عندما تريد تطبيع عالقاتها تعرف جيدا كيف توصل الفكرة والرأي إلـى                    

  .إسرائيل منوها بأن الجماهيرية التزال تعتبر إسرائيل إسراطين
  25/1/2006البيان 

  
   تايوان وإسرائيل تعاون علمي وعسكري بين .45

وقعت تايوان وإسرائيل في تايبيه أمس، اتفاقية تعاون علمي وتكنولوجي، وتعهدتا بالعمل سويا فـي مجـاالت                 
يذكر أنه ال توجد عالقـات دبلوماسـية بـين تـايوان             . تكنولوجيا الدفاع واالتصاالت والفضاء وعلوم الحياة     
  . يةوإسرائيل، ولكنهما تحتفظان بعالقات تجارية وعسكر

  25/1/2006السفير 
  

  توازن جديد بين فتح وحماس : االنتخابات الفلسطينية .46
  حلمي موسى  
يشكل وصول عملية االنتخاب إلى مرحلة التصويت بعد اجتياز المعركة االنتخابية من دون مشاكل جدية، أمراً                

خابات حتى اللحظة األخيرة    فقد ظلت المخاوف قائمة على موعد االنت      . بالغ األهمية في نظر عموم الفلسطينيين     
ومـع ذلـك    . في ظل االقتناع بتوفر إرادة بإفشالها من جانب بعض القوى المؤثرة وخصوصاً في حركة فـتح               

انتقلت المخاوف عملياً إلى المرحلة التالية وهي مرحلة إعالن النتائج ومقدار تقبلها من جانب القوى الرئيـسية                 
  . المشاركة فيها

لية تشرف على مراقبة االنتخابات، أن عملية االقتراع سوف تمر، في الغالب، مـن              ويرى رؤساء منظمات أه   
دون إشكاالت جدية، مشيرين إلى أن القرار بتمرير االنتخابات جاء بعدما تبين لقوى العرقلة أن موقف غالبيـة                  

لـن يـسمح    الفصائل وفي مقدمها حركة حماس، وإصرار الرئيس محمود عباس إضافة إلى اإلرادة الدوليـة،               
ولكن هـذا التمريـر ال      . بالتأجيل، وأن البديل لالنتخابات هو الصدام العنيف في الشوارع وربما انهيار السلطة           

  . يزيل المخاوف من إشكاالت اليوم التالي التي يتجنّب الكثيرون الخوض فيها لما تنطوي عليه من تعقيد
 منظمة محلية لإلشـراف     38شرف على تنسيق عمل     ويشدد رئيس إحدى المنظمات األهلية األشد ثقة، والتي ت        

فليـست هنـاك فـي العـالم        . على االنتخابات، على أنه ليست هناك أي مخاوف حقيقية من تزوير االنتخابات           
انتخابات تجري تحت هذه الدرجة من الرقابة المحلية واإلقليمية والدولية وتحت أنظار الرأي العـام العـالمي                 

في مراقبة االنتخابات ممثليات الدول العربية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية وفـي            إذ تشارك   . بالبث المباشر 
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كما أن االنتخابات تخضع لمراقبة واسعة مـن منظمـات          . مقدمها مصر واألردن اللتان أرسلتا طواقم مراقبين      
ألوروبـي وهيئـات    أميركية وأوروبية بينها هيئات مثل كارتر سنتر وكنيدي سنتر األميركيتين وبعثة االتحاد ا            

ولجنة الحقوقيين الدولية، إضافة إلى مراقبين من دول مثـل الـصين   ، حقوقية مثل الفيدرالية الدولية في باريس 
  . واليابان

ويعزو بعض المتابعين لالنتخابات الفلسطينية هذا الهدوء، الذي وسم يوم أمس والـذي انتهـت فيـه الحملـة                   
زء من الثقة بنفسها بعد عودة العديد من كوادرها إلى العمـل لمـصلحة              استعادة فتح ج  : االنتخابية، إلى أمرين  

وشهد األسبوع الفائت تكثيـف النـشاط       . مرشحي الحركة، وإدراك القوى األخرى أن ساعة االختبار قد حانت         
االنتخابي لفتح، األمر الذي حدا ببعض مسؤوليها الى اإلدعاء بأن الفتور الذي وسم حملتها فـي البدايـة كـان            

غير أن المعلّقين المحليين يعتبرون أنه تضافرت في األسبوع األخير عوامل عديدة كانت لمصلحة              . خططاً له م
  . فتح

ومن بين أول هذه العوامل، حل بعض الخالفات الداخلية في الحركة وتركيز المناظرات التلفزيونيـة مـؤخراً                 
مع موقف حمـاس مـن المفاوضـات مـع          على تناقض الرغبة الشعبية في الخروج من الضائقة االقتصادية          

وقاد هذا التناقض إلى خلق مفارقة جديدة بين رغبة حماس في إظهار االعتدال ورغبة جمهورها في                . إسرائيل
وهذا ما دفع قادة حماس في األيام األخيرة إلى إطالق العديد من المواقف المتشددة ازاء التفـاوض أو                  . التشدد

  . ديث عن الفعل الجهادي العسكرياالعتراف بإسرائيل وتعزيز الح
غير أن هناك أيضاً لدى الشارع الفلسطيني نوعاً من الخشية من فقدان الدعم الدولي في أعقاب تركيز العديـد                   

  . من القوى الدولية على موقف متشدد من حماس وقيادتها ألية حكومة جديدة أو مشاركتها فيها
لمركزية لالنتخابات من جانب بعض القوى، أفلحت هذه اللجنـة          وبرغم اإلساءات المنظمة التي وجهت للجنة ا      

ومن المؤكد أن ما ساء اللجنة أكثر من أي شيء آخر وقوع بعض حـوادث             . في فرض معايير رفيعة المستوى    
  . إطالق النار التي قادت إلى وقوع إصابات

 الـذي يتمتـع بـضمانتين       غير أن كل هذه األحداث ال تؤثر، وفق المراقبين، بشكل جدي على قرار الناخـب              
حق الدخول بعيداً عن الضغط والتوجيه إلى صناديق االقتراع وحق التصويت بسرية، ولـذلك فـإن                : مهمتين

  . السؤال المهم اآلن ليس التصويت ذاته وإنما الخطوات التالية
ويرى هؤالء أن   . ويتوقع كثيرون أن يحدث نوع من التوازن في النتائج بين فتح وحماس مع غالبية طفيفة لفتح               

ولكن فتح سوف تعوض عن . حماس قد تفوز في غزة بعدد من مقاعد الدوائر أكبر من تلك التي ستفوز بها فتح        
  . خسارة الدوائر بمكاسب على صعيد القائمة

 في المئـة    35 في المئة من المقاعد في مقابل        40وبحسب التوقعات الميدانية، فإن فتح قد تحصل على حوالى          
مح فتح إلى نيل ما يزيد عن نصف المقاعد حيث يشير بعض قادتها إلى تقديرهم بالحصول علـى                  وتط. لحماس
 في المئة وفق تصريح أحد قادتهم       40كما أن حماس تسعى لنيل      .  مقعداً في المجلس الجديد    75 إلى   66ما بين   
تشكيل حكومة ائتالفيـة ال     ومن المؤكد أن هذا يضع السلطة الفلسطينية، للمرة االولى، أمام احتمال             . اللسفير

ويثير هذا التقدير حماس الكثيرين من الراغبين في إحداث تـوازن جديـد فـي    . تكون لفتح فيها غالبية حاسمة   
  . الساحة الفلسطينية يقضي على منطق الهيمنة الذي حكم هذه الساحة طوال عقود

داً وتقدماً نحو تحقيق البرنامج المعلـن       ويتركز الحديث على ائتالف بين فتح وحماس يتيح للسلطة استقراراً فري          
فـاإلدارة  . غير أن العقبات التي تعترض هذا االئتالف كثيرة، أهمها الموقفان اإلسـرائيلي والـدولي             . للسلطة

واألمـر  . األميركية تعلن صبح مساء أنها تريد تحريك السلطة نحو إنجاز مهمة تفكيك البنية التحتية لإلرهـاب           
ويبدو أن حماس، على األقل مما أعلنتـه        . وافقة حماس أساساً أو خوض حرب أهلية      غير ممكن من دون إما م     

لذا يصعب الحديث عن ائتالف فتحاوي مع حماس، األمـر الـذي    . في حملتها االنتخابية، ليست في هذا الوارد      
  .يعيد فتح إلى التحالف مع قوى قريبة منها قد تنجح في االنتخابات الراهنة
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  25/1/2006السفير 
 

  فع االلتباس في خطاب حماسر .47
  فهمي هويدي

حين قرأت في احدى صحف األحد الماضي أن حماس فتحت الملف االجتمـاعي، وأن قادتهـا المرشـحين ـ     
محمود الزهارـ أدلى في مهرجان انتخابي بتصريحات في هـذا الـصدد أثـارت مخـاوف قطاعـات مـن                    

قـال  : نشور على الصفحة األولى، فوجدتها كالتالي     الفلسطينيين، بحثت عن تلك التصريحات في ثنايا الخبر الم        
الدكتور الزهار في المهرجان الذي أقيم في بيت الهيا ان الحركة بعد فوزها ستسعى إلى اعادة صوغ المجتمع                  

مـضيفاً أن عمليـة     . الفلسطيني على أسس اسالمية وادارية صحيحة، بعيداً عن الفساد والفوضى والمحسوبية          
  .مرفوضة كلياً، وأن كتائب القسام ستبقى، وستزداد عدة وعدداالتفاوض مع اسرائيل 

أضاف تقرير الصحيفة اللندنية إن هذا الخطاب نقل دعاية الحركة االنتخابية من الملف السياسي إلـى الملـف                  
االجتماعي، ومس وتراً حساساً لدى شريحة من أهالي الضفة الغربية الذين يخشون مـن أن تفـرض علـيهم                   

وفي سياق استعراض المخاوف التي عبر عنها البعض من جراء ذلـك الهـاجس،              .  االجتماعية حماس مواقفها 
نقلت الصحيفة عن احدى االعالميات الفلسطينيات قولها أنه إذا فازت حماس، فإنها ستهاجر إلـى البرازيـل،                 

  .اسم الدينوعبر آخرون عن قلقهم من أن تتدخل حركة حماس في حياتهم الخاصة، وتجعل كل شيء ممنوعاً ب
الفـساد والفوضـى    : دققت في النص المنشور فوجدت أن كالم الزهار ركز بوضوح على خمسة أمور هـي              

ولم أجد شيئاً يشير إلى الحياة االجتماعية، األمر الـذي          . والمحسوبية، والتفاوض مع اسرائيل وتعزيز المقاومة     
ر أن الحركة ستسعى إلـى اعـادة صـوغ          جعلني أرجح أن محرر التقرير استنتج ذلك من قول الدكتور الزها          

بالتالي فإنه لم يتصور األسس السليمة التي عناها إال في حدود التـدخل             . المجتمع الفلسطيني على أسس سليمة    
وبدا ذلك  . في الحياة الشخصية للناس، عن طريق لبس حجاب الرأس مثالً، أو تعديل قوانين األحوال الشخصية              

جعل المحرر يسقط من اعتباره االشارات الصريحة إلى شـيء مـن األمـور              التصور طاغياً إلى الحد الذي      
الخمسة التي تحدث عنها الزهار، ويركز على تأويل معين للعبارة الفضفاضة التي تحدثت عن اعـادة صـوغ                  

  .المجتمع الفلسطيني
ق والمظـاهر   متصوراً أنه طالما كانت حماس ذات توجه اسالمي فمن الطبيعي أن أول ما تنشغل به هو األخال                

والشعائر، على نحو ما فعلت طالبان في أفغانستان، حين أجبرت الرجال على اطالق لحاهم وتدخلت في أزياء                 
النساء ومنعهن من العمل، وأجلت مواصلة الفتيات للتعليم لحين بناء مدارس مـستقلة لهـن، لـضمان عـدم                   

  .االختالط
عالم الغربي والعربي، بعدما أصبح ذلك المفهوم الطالبـاني         هذا التصور ليس مفاجئاً، ولكنه شائع في دوائر اال        

وكأن االسالم لم   . بحيث لم يعد كثيرون يرون غيره     . للعمل االسالمي مستقراً في األذهان ومهيمناً على المدارك       
  .ينزل ولم يعرف تطبيقاً قبل ظهور حركة طالبان بأفغانستان في منتصف التسعينيات

لسطين، تكرر بنفس األسلوب في االنتخابات التشريعية األخيرة في مصر، ذلك           هذا الذي حدث مع حماس في ف      
أن القوى الحزبية المنافسة والمثقفين العلمانيين المخاصمين لمجمل التوجه االسالمي لم يجدوا ما يقولونه في ذم                

أسـف أن   ومـن   . االخوان ومحاولة فض الناس من حولهم، سوى فكرة التدخل في الحريات الخاصة والعامة            
شاركت في الحملة من هذه الزاوية، األمر الـذي أشـاع     ) الصحف القومية والتليفزيون  (منابر االعالم الرسمية    

  . الخوف في بعض قطاعات المجتمع
  :هذه الخلفية تستدعي أربع مالحظات على األقل هي

عالمي المضاد المكثف،   أن ثمة صورة نمطية للتوجه االسالمي تمكنت من عقول كثيرين، من جراء االلحاح اال             
وهذه . وبمقتضى هذه الصورة فان ما هو اسالمي صار مرتبطاً في األذهان بالتخلف والقمع ومصادرة الحريات              
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الصورة تستثمر ممارسات بعض المنسوبين إلى العمل االسالمي، الذين قد يكونون كـذلك بالفعـل، غيـر أن                  
، علماً بأن القمع والتخلف الذي يعاني منه العالم العربـي           .المشكلة تنشأ من تعميم تلك الممارسات على الجميع       

في الوقت الراهن تمارسه نخب وأنظمة أقرب إلى العلمانية منها إلى االسالم، وأكثرها في اشتباك مع الحالـة                  
  .االسالمية، مستمر منذ عقدين على األقل

اه في بعـض الـشرائح صـاحبة        ان االصرار على تخويف الناس من التوجه االسالمي إذا كان قد أحدث صد            
أعني أن الحملـة ربمـا سـمحت األجـواء     . الصوت العالي، فإنه لم يؤثر كثيراً على الرأي العام في المجتمع         

. وأشاعت فيه التوتر حقاً، لكن ما يلفت النظر أن صناديق االنتخاب ونتائج الفرز لم تـستجب لـذلك التـسميم                   
  . بلدياتوالنتائج التي حققتها حماس في انتخابات ال

يظل مستغرباً أن تظل النخب العربية تنادي بالديمقراطية لسنوات عديدة، ثم حين يلوح في األفق أن االنتخابات                 
أتت بما ال يحبونه، ينقلبون عليها ويرفضون ما انتهت إليه خيارات النـاس، وأحيانـاً ينتقـدون اختيـاراتهم                   

ما يوصف به أنه غير ديمقراطي، من حيث أنـه يقبـل            ويتهمونهم بقلة الوعي وسوء التقدير، وهو موقف أقل         
بالديمقراطية فقط حتى تسفر عما يشتهون، في حين أن االيمان الحقيقي بالديمقراطية يقاس بمقدار قبول المـرء                 

واإلطار الفاصل في المسألة هو احترام الدستور والقانون، وليس المصالح واألمزجة           . بما يكره وليس بما يحب    
  .واألهواء

 الحركات االسالمية، سواء كانت االخوان أو حماس أو غيرهما، كثيراً ما تثير االلتباس في األذهـان مـن                   ان
جراء تداخل موقفها الدعوي مع رؤيتها السياسية، األمر الذي يفرض عليهـا ضـرورة اعـادة النظـر فـي                    

لتي توفر لكثيرين من الناقـدين أو       وبالتالي يسد الثغرة ا   . تشكيالتها، بحيث تفصل بين االثنين بما يرفع االلتباس       
المخاصمين فرصة التشهير والتخويف، وإذا رجعنا إلى التصريح المنسوب إلى الدكتور محمود الزهار، فسنجد              
فيه ذلك التداخل الذي أعنيه، فحديثه عن اعادة صوغ المجتمع الفلسطيني هو مشروع حماس الدعوي والتربوي                

 اشاراته الصريحة إلى الفساد والفوضى والمحسوبية والموقف من التفاوض          الذي ترتكز عليه منذ تأسيسها، أما     
مع اسرائيل أو من المقاومة، فهو البرنامج السياسي لحماس الذي به تخوض االنتخابات، أو هذا ما أفهمه على                  

 إلـى   ذلك أنني ال أتصور أن تشارك حماس االنتخابات في بلد محتل، ورصيدها في المقاومة ال يحتاج               . األقل
  .بيان، لكي يحتل الملف االجتماعي صدارة برنامجها

  25/1/2006الشرق األوسط 
 

   مع صعود حماس؟التعايشهل يتمكن عباس المعتدل من  .48
  جوشوا ميتنيك

تنتشر الالفتات وشعارات األحزاب وصور المرشحين في ساحة المنارة المكتظة بزحمة السير، وتبرز صـورة           
دينة القدس، وكذلك صورة المجاهد األسير مروان البرغوثي وهو يلوح بيديـه            ياسر عرفات مبتسماً ووراءه م    

وفي الوقت عينه، فإن صورة واحدة ال تظهر للرئيس الحـالي محمـود             . المغلولتين باألصفاد تحدياً إلسرائيل   
  .عباس

قاعده لصالح  وبينما ندخل حمى االنتخابات البرلمانية الفلسطينية، وفي ظل ترجيحات عن خسارة تنظيمه فتح م             
حركة حماس، فقد احتجب الرئيس الفلسطيني المعتدل، ولم يعلن أي موقف في خضم انتخابـات يـرى فيهـا                   

ويقول مساعدو الرئيس إن القوانين ال تسمح للرئيس الذي ال يسعى إلـى فتـرة       . الكثيرون استفتاء على شعبيته   
 يعتقدون بأن ظهوره ربما يمثل عائقاً أمام حركـة      رئاسية ثانية بالمشاركة في الحمالت االنتخابية، لكن مراقبين       

  .فتح ألن فترة رئاسته خيبت آمال الكثير من الفلسطينيين
يمثـل صـورة    ) الرئيس(ويقول باسم الزبيدي، وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة بير زيت في رام اهللا إنه                

 الناس ال ينظرون إليه على أنه شخص يمكن         على الصعيد الشعبي، فإن   : ربما تكون مضرة للحملة، وتابع قائالً     



 

 19

وثمـة  . أن يمحضوه الثقة لتحقيق إنجاز يعتد به، فقد منحه الشعب سنة كاملة ليحقق إنجازات محددة ولم يفعل                
مفارقة ينطوي عليها هذا الواقع، وهي أن هذه الرؤية هي الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه الشعب الفلسطيني                 

  .والحكومة اإلسرائيلية
وال شك في أن فوزاً لحماس سيؤدي إلى إعاقة عباس، الذي أعلن أنه سيحتفظ بالمنصب لفترة رئاسية واحـدة                   

كان عباس قد انتخـب فـي       . فقط، وعلى نحو لن يستطيع معه أن يقود الفلسطينيين ثانية إلى محادثات السالم            
األصوات، منعشاً بذلك اآلمـال     من  % 62كانون الثاني من السنة الماضية خليفة لياسر عرفات، وحصل على           

في استئناف محادثات السالم مع إسرائيل، وحامالً وعوداً بضبط السالح الفلسطيني، لكنه لم يحقق أياً من هذين                 
وفي ظل االنقسامات الحاصلة في الحركة السياسية التي ورثها أبو مازن عن عرفات، فقد باتت سلطته                . الهدفين

تفاق الذي أبرمه مع الفصائل الفلسطينية لتعليق الهجمات على إسرائيل، وهو           وقوته موضع تساؤل؛ حتى أن اال     
وال شك في أن نجاحاً متواضعاً لحركة فتح في االنتخابات، سيـضع            . من أهم إنجازاته، قد مني مؤخراً بالفشل      

  .الرئيس في وضع أشبه بوضع رئيس أمريكي يفقد األغلبية في مجلس الشيوخ في منتصف فترة واليته
سيكون عباس في وضع حرج إذا لم تحصل حركة فتح علـى            : يقول محمد ياغي، وهو محرر في جريدة األيام       

األصوات المتوقعة، أو فقدت األغلبية في مجلس النواب، إذ ستعمد حركة حماس إلـى مـساومته علـى كـل                    
  .موضوع

كة حماس تحت قبة البرلمان     ومع ذلك، فإن عباس يؤيد االنتخابات الراهنة، وهو يأمل بأن يسمح له جلوس حر             
لكن ثمن هذه االستراتيجية قد يكون مرتفعاً، والذي ربما يتمثل في فقدان            . بالتحكم في أوضاع الفصائل المسلحة    

ثمة الكثيرون ممن يشككون بمدى والء عباس لفتح، ويردد كثيرون          : ويتابع ياغي بقوله  . الحزب الحاكم سلطته  
  .مامه منصب على برنامجه الدبلوماسي فقطبأنه غير مكترث بما يحصل، وأن اهت

وتعكس االنتخابات البرلمانية طبيعة التناقضات التي ستواجه عباس، إذ عليه من جهة، االحتكام إلى الدبلوماسية               
في مواجهة نفر من الرجال الفلسطينيين األقوياء، وعليه من جهة أخرى، تحقيق اإلصالحات رغم كونه أحـد                 

وقد ازدادت حدة التنافس بين الفرقاء بعد أن بلغت الحملة االنتخابية أيامها األخيرة، وأظهر              .  أوجه النظام القديم  
في % 35استطالع للرأي أجرته جامعة بيرزيت في األسبوع المنصرم بأن النتائج متقاربة، إذ بلغت شعبية فتح                

لن، وأصبح من النـادر     وقد بدأت الضغوط التي يواجهها عباس تبرز إلى الع        %. 31حين حققت حماس نتيجة     
التقاط صورة له وهو يبتسم في الصحف الفلسطينية؛ ونقل البعض عن أبو مازن أنه سيستقيل من منصبه إذا ما                   

  . أعيق عن متابعة برنامجه السياسي
ومن جهته، قال أحمد صبح وكيل وزارة اإلعالم في السلطة الفلسطينية، إن محمود عباس شخص إنساني جداً،                 

ني الوحيد غير الراغب في أن يكون رئيساً، هو يريد أن يخدم بلده، وال يهتم إن كان الرجل األول                   وهو الفلسطي 
  . في البلد أو ال، وهذه صفة نادراً ما نجدها عند السياسيين

وقد أظهرت التجربة أن نهج عباس مختلف تماماً عن نهج ياسر عرفات، فهو شخصية متحفظة أكثر من كونه                  
وقد شكل ذلـك    . معروف بمعارضته للعنف، إذ يرجح كفة السياسة على الوجود المسلح         شخصية شعبية، وهو    

لكن فشله في تطبيق القانون ونشر      . السبب الجوهري وراء دعم المجتمع الدولي وإسرائيل اعتالءه سدة الرئاسة         
  .اءالنظام في الضفة الغربية وقطاع غزة خذل الفلسطينيين والمجتمع الدولي وإسرائيل على حد سو

وقال جرشون باسكين، وهو أحد المسؤولين في مركز األبحاث واإلعالم الفلسطيني اإلسرائيلي ال شك فـي أن                 
انعدام سيطرته على قوات األمن يعد من أسوأ أخطائه؛ فهو طالما تفادى مواجهة المسلحين، وتابع مـستطرداً،                 

م قد حصل، ويعود السبب في ذلك إلى أن عبـاس           يشعر الفلسطينيون بأن انهياراً تاماً في مجالي القانون والنظا        
  .لم يحكم سيطرته على الوضع
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ويقول ناصـر   . لكن الناس في رام اهللا يشعرون بالتعاطف مع رئيسهم، وهم ال يزالون يعتبرونه سياسياً شريفاً              
ه لكنه لـم    ابراهيم الذي طالما كان مؤيداً لحركة فتح ال يمكنك أن تنكر أنه رجل جيد، وقد فعل كل ما في وسع                   

  .لكن ابراهيم تخلى هذه المرة عن مساندة الحركة، إذ قال إن حركة فتح ال تستحق. يوفق
ويقول الزبيدي لن يسامح أعضاء حركة فتح عباس إذا لم تحقق الحركة نتائج جيدة، بل إن االنتخابـات ربمـا                    

تالحقه، ولـذلك، فـإنني ال   تعزز صورة عباس كقائد ضعيف، ويتابع قائالً، ال شك في أن هذه الصورة ستظل           
  .أراه ماثالً في المشهد السياسي الفلسطيني بعد ثمانية أشهر

  كريستيان ساينس مونيتور
  25/1/2006الغد األردنية 

  
 هل مازالت حماس تريدكم أمواتاً؟ .49

 برادلي برستون
  :ترجمة الزيتونة

، إنهم يريدونك ميتاً، هم جزء من       حين يكون الحديث عن حركة الجهاد اإلسالمي، يمكنك أن تحدد موقعك جيداً           
حركة عالمية يأخذون أوامرهم من أشخاص في دمشق، وآخرون في طهران، وأشخاص في ضاحية بيـروت                

 !الجنوبية يريدونكم أيضاً امواتاً
ولكن مع حماس تضيع الصورة، فمع كل ما تتفوق فيه حماس على الجهاد، من دعم غير حدود، واستقاللية 

بنته من شبكة عيادات طبية مجانية، ومدارس مجانية، ال يمكن لإلنسان إال أن يتساءل اإلنسان ايديولوجية، وما 
متعجباً عن عبارات الموت إلسرائيل والموت ألمريكا التي يرددها طالب الصف الثاني في مدارس حماس 

جسمات  بالستيكية، وم16-وهم يرتدون الزي العسكري ويمشون بشكل استعراضي، حاملين أسلحة أم 
بالستيكية لصواريخ مختلفة، في حين أن الحركة اليوم تستعد لدخول المجلس التشريعي الفلسطيني، وربما 

لننس كل ما نعرفه، ونسأل ! لو سمحتم، فلتقف حماس الحقيقية لنتعرف عليها: الحكومة، لقد حان الوقت لنقول
 هل حماس تريدنا أمواتاً فعالً؟: سؤاالً واحداً
 هناك حماس الجديدة، أو حماس اليت التي كانت سابقاً حركة المقاومة اإلسالمية، ذات أصبح: فمن جهة

التصريحات الغامضة، والمبطنة، وأبرز شخصيات حماس الجديدة هذه، الشيخ محمد أبو طير، ذو اللحية 
فيما يتابع البرتقالية، الذي ال ينفك يوزع وصفاته الطبية الشعبية وهو يتحدث بأسلوب ودي ساحر مع الناس 

ماذا عن لون شعره ولحيته؟ إنها الحنة، لقد ثبت لديه أنها عالج فعال . التقارير عن مسار الحملة االنتخابية
وعلى ! للقشرة، بل ساعدته حتى في التخفيف من نوبات الصداع النصفي التي كان يعاني منها في السابق

حماس الال مفاوضات، حماس الخطاب الذي الجانب اآلخر، هناك حماس الكالسيكية، حماس خالد مشعل، 
وهذا  .تغيب عنه الصياغة الحاذقة، حماس ال، هذه الال التي ال يمكن أن يساء فهمها في أي جزء من أجزائها

ال تعطوا أي تنازالت إرضاء إلسرائيل،  موقفنا اآلن هو عدم التفاوض مع : األسبوع خطب مشعل قائالً
 إسرائيل، ولن نتزلف ألحد 

اية تأسيس الحركة، مع انطالق أول انتفاضة، لم تكن هناك معضلة في معرفة موقفنا من حماس، لقد في بد
كانوا يريدوننا أمواتاً، أو خارج هذا البلد، لقد قرروا أننا إما من روسيا أو من أمريكا، وبالتالي يمكننا كلنا 

 !العودة إلى هناك، شكراً جزيالً لكم
عدادات كافية لتنفيذ ما يريدون، ولكن فيما بعد، تغير الوضع، فسلكوا مسلكاً انتقامياً في البداية لم تكن لديهم است

عنيفاً، وربما ألننا قمنا باغتيال مهندس متفجراتهم بهاتف خلوي مفخخ، أو ألنهم كانوا يريدون أن يثبتوا لنا بأن 
يصنعوا نتائج اإلسرائيلية عام قدرتهم على صنع المتفجرات ما زالت قوية، وربما للسببين معاً، قرروا أن 
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لم يستغرق األمر معهم أكثر من تسعة أيام، وأربعة . ، وإيصال بنيامين نتنياهو إلى سدة رئاسة الحكومة1996
 . متفجرات زرعت في عسقالن، والقدس وتل أبيب مخلفة وراءها ستين قتيالً، ومئات الجرحى

مانينات حين ظننا أنهم فريق غير مسيس، مناوئ للماركسية، وبسبب شعورنا بالذنب ألننا ساعدناهم في بداية الث
جربنا كل شيء إليقافهم، قمنا بنفي أربعمائة منهم في ظل ظروف مناخية قاسية إلى الحدود اللبنانية، بمن فيهم 
رئيسهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ولكن شيئاً لم يكن ليردعهم، جربنا االغتياالت، ضغطنا على السلطة 

فلسطينية لترميهم في السجون، ثم ضغطنا عليها فيما بعد حتى ال تطلق سراحهم، وبعد ذلك، توالت عمليات ال
وها نحن اليوم خاسرون، فحماس على أبواب المشاركة في الحكومة الفلسطينية وال يمكننا . االغتياالت ضدهم

 . فعل أي شيء حيال ذلك
كن نحن لن نثق بهم، وسوف نعطي أسباباً قوية لذلك، خذ على هل يمكننا أن نثق بهم؟ هذا سؤال أكاديمي، ول

 عاماً اآلن، لقد قضى معظم عمره في الحجز 55سبيل المثل الشيخ محمد أبو طير الذي يبلغ من العمر 
الغداري في إسرائيل، وسجن أيضاً لحيازته أسلحة، وهو عضو في منظمة إرهابية، وهو مرشد لناشطين في 

وفي مقابلة تلفزيونية معه، قال خالد مشعل، إسرائيل . ركة، كتائب عز الدين القسامالجناح العسكري للح
ولكن كيفما نظرت إلى الموضوع، تجد أن المعركة .. تحترمنا حين نكون ٌأقوياء، وهذا يتطلب معركة طويلة

حماس  أن لهجة مسؤولي ؛ كما2004تغيرت، فآخر مرة قامت حماس بتفجير انتحاري، كانت في آب أوغست 
تغيرت، بما فيها لهجة محمود الزهار نفسه، القيادي في حماس الذي قتل ابنه في غارة إسرائيلية، وبالكاد نجا 

التفاوض مع إسرائيل ليس حراماً، : يح أدلى به للصحفيين هذا األسبوع قالرهو من االغتيال، ففي تص
االعتداءات، واالنسحاب وإطالق السجناء، المفاوضات هي وسيلة، وإذا كان لدى إسرائيل ما تقدمه بشأن وقف 

 ..حينها يمكننا إيجاد ألف وسيلة
ولكن الحملة االنتخابية هي الحملة االنتخابية والزهار لم يستطع أن يقاوم إغراء تسجيل نقطة على خصمه 

مة الجريمة السياسية هي أن نجلس مع اإلسرائيليين ثم نخرج بابتسا: حركة فتح، والغمز من قناتها فقال
 . عريضة لنقول للشعب الفلسطيني إن هناك تقدماً ما، في حين أنه في الواقع ليس هناك تقدم

والغريب أن الشيء الوحيد الذي استطاع ان يعدل قناعات حماس، هو الرأي العام الفلسطيني، واليوم تدخل 
ه ليس هناك ما يثير ذعر الحركة باب السياسة، ولكن حتى بالنسبة لهؤالء الذين ال يخافون االستشهاد، فإن

أنتم : السياسي أكثر من ناخبيه، وربما لهذا السبب وجه محمد دحالن خطابه إلى الحركة عشية االنتخابات قائالً
 .  على أهبة الدخول إلى السلطة، ونحن نرحب بكم، لقد حان الوقت لتكتشفوا مشقة المشاركة في الحكومة

 25/1/2006هارتس  
 

 ال يمكن ان تلجأ لتكميم األفواه أو العنف أو تقييد الحرياتحماس : اسماعيل هنية .50
نقل عنكم أن دولة أوربية كبيرة اتصلت بكم وأكدت ان ما قاله سوالنا حول قطع المعونات إذا :  السبيل-غزة

 فازت حماس ال يمثل أوربا، من هذه الدولة؟ 
عدم االعالن، وقد يأتي وقت نتحدث فيه  هي دولة أوروبية لن نكشف عن اسمها اليوم احتراما لرغبتها في -

 . عنها
 بعد دخولكم المجلس التشريعي كيف ستتعاملون مع االتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية؟ * 
 ال تغيير في مواقف حركة حماس لالتفاقيات، االتفاقيات هي ظالمة وكما عارضت حركة حماس في السابق، -

 . لفلسطينيينستعارض أي اتفاقات تنتقص من حق ا
 يحاول البعض تخويف المواطنين من فوز حماس عبر القول إن حماس ستضيق على الناس في حرياتهم *

 الشخصية وستفرض عليهم حكما دينيا كحكم حركة طالبان؟ 
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 ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي -
، نحن نريد ان نحمل الناس برحمة ورأفة، نغير بتدريج ونصل بالناس الى قناعة بأن االسالم هو هي احسن

 . الحل ولكن ال نلجأ الى عنف وال الى تكميم االفواه اوالى تقييد حريات
ولكن بالتأكيد حركة حماس في اإلطار الرسمي لن توافق على أي قانون يمكن ان يتعارض مع الشريعة 

 . اإلسالمية
، لماذا عادت وقبلت بها اآلن؟ في وقت يقول فيه الرئيس أبو مازن ان 1996 حماس قاطعت انتخابات عام *

 االنتخابات تجري تحت سقف اوسلو؟ 
 قدرنا موقف الرئيس أبو مازن الذي تمسك بإجراء االنتخابات في موعدها المقرر، ولكن اعتبرنا -

اشراً في الدعاية االنتخابية لطرف على حساب طرف آخر، كأنه التصريحات األخيرة التي أدلى بها تدخالً مب
 . يريد ان يقول ان كل القوى الفلسطينية انحازت أخيرا الى اتفاقات اوسلو، وهذا غير صحيح

 وطويت وطنيا باالنتفاضة الفلسطينية المباركة وطويت اسرائيليا بدفع 99اوسلو طويت زمنيا وانتهت في عام 
ادة احتالل الضفة الغربية، وطويت من خالل االختراق الدستوري لها حيث تم التفاهم في هذه االتفاقيات بإع

 وان يكون النظام االنتخابي نسبياً ودوائر بدل من ان يكون 88 بدالً من 132القاهرة ان يكون اعضاء المجلس 
 . نظام دوائر، ولذلك ال عالقة لهذه االنتخابات باتفاقات اوسلو

س بانها تبدل نهج الشيخ احمد ياسين وتسير على ذات الخط التي سارت عليه فتح، ونشير  اتهم البعض حما*
 هنا إلى ما قاله محمد دحالن من أن مشاركتكم في االنتخابات اثبت مصداقية فتح وضالل حماس؟ 

االولى  في االنتفاضة 1988رحمه اهللا في العام ) الشيخ أحمد ياسين (  لعلنا نستحضر تصريحات ادلى بها -
 . حين طالب بإجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت اشراف دولي

ان حركة حماس سوف تحترم ارادة الشعب الفلسطيني وسئل لو فاز الحزب الشيوعي في : وقال حينها
هج سنقبل، طالما ان ارادة الشعب الفلسطيني على هذا النحو، لذلك الحركة ماضية على ن:االنتخابات، قال 

الشيخ وعلى نهج الرؤية االسالمية التي هي االطار الناظم لمواقف حركة حماس سواء في المقاومة او العمل 
 . السياسي

 ما حقيقة تضارب التصريحات التي تنسب لبعض كوادر وقادة حماس حول موضوع المفاوضات مع *
 اسرائيل؟ 

زءا وانتقائيا، بدليل ان ما نسب للشيخ محمد ابو طير  وسائل االعالم تتعامل مع هذه القضية احيانا تعامال مجت-
 . في صحيفة هآرتس الصهيونية نفاه جملة وتفصيال مباشرة بعد خروجه من الحجز

موقف حماس من المفاوضات موقف واحد وثابت وهو ان المفاوضات مع االحتالل االسرائيلي غير مطروحة 
ت بين السلطة وبين االحتالل أثبتت فشلها وحماس لن تكرر على اجندة الحركة في هذه المرحلة؛ الن المفاوضا

تجارب فاشلة واي مفاوضات في ظل اختالل موازين القوى لن تكون إال في صالح القوى، ثم إن العدو 
االسرائيلي ال يقر لنا بحقوق حتى نتفاوض معه على هذه الحقوق هو ينفي وجود الشعب الفلسطيني وينفي ان 

 . لسطينله حقوقاً في ارض ف
 البعض يقول إن حماس تنازلت عن القدس حينما رفضت ان يتخذ تصويت اهالي القدس ذريعة لتعطيل *

االنتخابات ويزعمون ايضا ان حماس تستطيع التنازل عن بقية حقوق الشعب الفلسطيني كما فعلت في موضوع 
 القدس؟ 

قيدة، يمكن ألولئك الذين، ال يتمسكون  القدس هي جزء من العقيدة ومن يتنازل عن القدس يتنازل عن الع-
 . بعقيدتهم ان يتنازلوا عن القدس وهذا ليس عند حركة حماس

  هل فعال تخلت حماس عن بند ازالة دولة االحتالل في برنامجها االنتخابي؟ *
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ول البرنامج االنتخابي هو برنامج مرحلي يتعامل مع حالة فلسطينية محددة في اطار سقف سياسي مأه:  أوال-
نحن ال نعادي : ال تغيير وال تبديل على ثوابت الحركة فيما يتعلق بأرض فلسطين، ثالثا: سنوات، ثانيا) 4(بـ

اليهود ألنهم يهود، نحن نعاديهم النهم احتلوا أرضنا، وشردوا شعبنا ولذلك حصرنا المعركة مع الصهاينة في 
 . داخل فلسطين ومن اجل تحرير فلسطين

 المقاومة، هل تخلت عنها حماس بسبب قرارها خوض االنتخابات، إذ انها لم ترد على  وماذا عما يقال عن*
 عدد من االغتياالت كان اخرها اغتيال قائد القسام في منطقة طولكرم؟ 

 المجلس التشريعي تخوضه حماس كخطوة من اجل حماية المقاومة، وليست متعارضة مع المقاومة ذاتها، -
 . سترد على جرائم االحتالل في الزمان والمكان المناسبمن الناحية الثانية حماس 

 كتائب شهداء االقصى تهدد بتخريب االنتخابات، حتى ان هناك تصريحات صدرت بانهم سوف يطلقون النار *
 على الذين سيذهبون الى صناديق االقتراع، ماذا تقرأون في هذه التصريحات وهي تمثل حركة فتح؟ 

تعيش ازمة داخلية، وحتى حينما تم تشكيل القائمة الخاصة بحركة فتح شهد ذلك  ليس سراً ان حركة فتح -
مخاض عسير وتباينت المواقف، ومن هذا المنطلق ال شك ان هناك في داخل حركة فتح مجموعة تعتقد بان 

تقوم هذه االنتخابات ستكون بوابة لتغييرات جذرية في الواقع الفلسطيني ويبدو انها ال تريد هذا التغيير ف
بعمليات ترهيب للناخب الفلسطيني وعمليات فوضى منظمة من جانب آخر سواء قصة خطف االجانب واحتالل 
المقار وحتى ما جرى في معبر رفح والتهديد الذي جرى في نابلس، ولكن شعبنا الفلسطيني يشكل تيارا جارفا 

 . بنا في التغيير واإلصالحتحت التغيير، انا ال اعتقد ان رصاصاً طائشاً يمكن ان يوقف رغبة شع
 هل تعتقدون ان االتفاق الذي ابرمته حركة حماس مع حركة فتح حول االنتخابات، سيكون مجديا وستلتزم به *

 حركة فتح؟ 
 نعم بالتأكيد سنبحث ثنائياً االجراءات التي يجب ان نقوم بها كالنا من اجل حماية العملية االنتخابية ومن اجل -

نتخابية في االيام االخيرة الن هناك تصريحات خرجت على النسق الذي يجب توفير األمن تنظيم الدعاية اال
 . الدولي

 هناك مخاوف من أن يتحول يوم االنتخابات إلى يوم عنف، هل تعتقد ان حماس يمكن ان تستدرج الي اعمال *
 عنف في ذلك اليوم؟ 

ل نحن تفكيرنا منصب على ان هذه االنتخابات يجب  نحن بالنسبة لنا ال نخطط ألي مشاكل بشأن االنتخابات ب-
وهناك لقاءات مع . ان تجري في ظل أجواء فلسطينية مستقرة وان يكون هذا اليوم كما يسمى عرس ديمقراطي

الفصائل الفلسطينية ومع وزير الداخلية بهذا الخصوص ونحن عبرنا عن استغرابنا للتصريحات التي ادلى بها 
 . لمفهوم الن هذا أساس حفظ األمن وإال اذا كان شيء تحت الطاولة نحن ال نعرفهوزير الداخلية بهذا ا

  هل ستدافع حماس عن صناديق االقتراع في وجه أي أعمال عبث؟ *
 سنعمل شعبياً وجماهيرياً وسياسياً وإعالمياً، وسنعمل مع كل الفصائل الفلسطينية ومع قوى االمن ومع -

 . ماية العملية االنتخابية وتشكيل سياج وطني لهذه االنتخاباتالشرطة جنبا الى جنب من اجل ح
  الى أي مدى يؤثر غياب الجهاد االسالمي عن االنتخابات في مسار العملية االنتخابية وعليكم كحماس؟ *
 عدم المشاركة في االنتخابات من قبل الجهاد هذا قرارهم وشأن داخلي لهم، وهم أدرى بشؤونهم، وقد سمعت -

ثل الجهاد االسالمي في اجتماع لجنة المتابعة العليا مع الرئيس ابو مازن انهم حريصون على ان تجرى من مم
  .االنتخابات في يومها المقرر وهذا شيء جميل

  24/1/2006السبيل االردنية 
 

  حماية االنتخابات الفلسطينية سنشترك في مساعدة األمن على : يةهن .51
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 هل تعتقدون أن قوي االمن الفلسطينية قـادرة وحـدها وبـدون مـشاركة          : أشرف أبو الهول    ، حاوره في غزة  
 واعالن النتائج؟ وهل لديكم استعداد للمشاركة في توفير التأمين           , الفصائل المختلفة علي تأمين عملية التصويت     

ـ          , لعملية التصويت؟ واذا كانت االجابة بنعم      ري علـي    فهل يعني ذلك بالضرورة مشاركة القوي الرئيسية األخ
  األقل في تأمين العملية؟

 من أجل تعزيز هذه القدرة ستكون الفصائل الفلسطينية بجانب قوات األمن وستعمل من خالل لجنة التنـسيق                  -
 وهناك اتفاق علي تشكيل لجان ميدانيـة مـن جميـع القـوي والفـصائل                 , العليا علي حماية العملية االنتخابية    

   . الجراء االنتخابات في اجواء هادئةالفلسطينية لتوفير المناخ الالزم 
   هل هذه المشاركة ستكون في وظل وجود السالح؟ *
   ونحن نؤكد ان يوم االنتخاب يوم خال من مظاهر السالح ,  بدون سالح ..  ال-
لماذا كان التالسن اللفظي وتبادل االنتقادات ظاهرا في الفترة األخيرة بين حماس وفتح وبشكل لم يسبق لـه                  * 
  ل؟مثي
 من جهتنا لم نعتمد هذا النهج ولم نلجأ إليه وفضلنا عدم الدخول في تلك المتاهات ونعرض رؤيتنا ومواقفنـا                    -

السياسية علي الشعب الفلسطيني بعيدا عن التجريح والتشهير أو التخوين وألننا نملك الحجة لذا لم نلجأ إلي هذا                  
   . ح بأن نعتمد دعاية انتخابية بعيدة عن التجريح والتشهير وطالبنا خالل لقائنا الثنائي مع حركة فت , االسلوب

  هل حقا ستقبلون بنتائج التصويت أيا كانت؟* 
   .  سنقبل بنتائج التصويت بالتأكيد طالما تتوافر النزاهة والشفافية وحرية االختيار وعدم التدخل-
حوكم العمـال اسـتفزازية يـوم       هل ستلتزمون بضبط النفس خالل العملية االنتخابية حتي اذا تعرض مرش          * 

  التصويت؟
   .  بالتأكيد سنلتزم بضبط النفس ولن ندفع إلي أي توتر داخل الساحة الفلسطينية-
 ولذا لم يتضمن اي اشارة إلي البند الخاص          , هل يخاطب برنامجكم االنتخابي الداخل والخارج علي حد سواء        * 

  الحركة؟ والموجود في ميثاق  , بازالة إسرائيل من الوجود
 البرنامج االنتخابي نابع من االستراتيجية التي تنتهجها حماس واالستراتيجية التتغيـر البتغيـر الظـروف                -

والبتغير االسباب ولكن حماس مع كل مرحلة يكون لها برامج تفصيلية هنـاك برنـامج للمجلـس التـشريعي        
ي داخل البرلمان ولكن الثوابت ال مساس       وسيكون هناك برنامج لمنظمة التحرير وهناك برنامج لالئتالف الوطن        

بها فيما يتعلق بالمقاومة واالرض والوحدة والعمق االستراتيجي فكل هذه االمور ثوابت ال مساس بها وهذا ما                 
   . أكد عليه حتي البرنامج االنتخابي الذي عرضته حماس

 هل تعتقدون أنكم حـصدتم       2005 رغم تأكيدكم أكثر من مرة علي ان التهدئة مع اسرائيل انتهت بنهاية عام            * 
  نتائج ايجابية لهذه التهدئة؟ واذا لم يكن االمر كذلك فما هي شروطكم لتجديدها؟

 حصلنا علي نتائج إيجابية في بعض األمور وفي أمور أخري هناك نتائج سلبية كبيرة ومن النتائج االيجابيـة    -
جرينا انتخابات بلدية في الضفة الغربية وقطاع       مثل تمرير االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة بشكل هاديء وا         

 وكذلك من االيجابيات محاولة قطـع        , غزة في ظل التهدئة وقمنا بالتحضير طويال لالنتخابات التشريعية المقبلة         
 بالمقاومـة أو   )  االسرائيليين ( الطريق علي التدخالت االسرائيلية لتفجير الوضع الفلسطيني الداخلي متذرعين هم      

ح المقاومة وهذه كلها ايجابيات اما بالنسبة للسلبيات فان العدو الصهيوني لم يفـرج عـن المعتقلـين بـل         بسال
استمرت االعتقاالت وثانيا استمرت سياسة االغتياالت واالجتياحات كما أننا لم نستطع صياغة البيت الفلسطيني              

   . بالصياغة المطلوبة والتي تفاهمنا عليها بالقاهرة
م علي الحديث المتزايد في إسرائيل عن حتمية الحوار مع حركة حماس؟ وهل ستقبلون بهذا الحوار                ما تعليقك * 

  اذا عرض عليكم رسميا؟
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 هذا دليل علي صدق المنهج الذي تبنته حماس وثباتها علي مواقفها وأن العدو االسرائيلي هو الذي يتراجـع                   -
ب فان الذي سيتراجع هو الخصم وليس نحن ويجب ان          وهذا درس انه كلما تمسكنا بمواقفنا وصمدنا عليها كشع        

نستفيد منه في المستقبل من جانب ومن جانب أخر فان موضوع الحوار مع االسرائيليين ليس موضوعا علـي                  
اجندتنا في هذه المرحلة ألن تجربة المفاوضات ليست ناجحة ولكننا ندرك أن المرحلـة المقبلـة تجمـع بـين                    

   . المقاومة والعمل السياسي
  هل لديكم برنامج لتنفيذه اذا شاركتم في الحكومة وما أهم مالمح هذا البرنامج؟* 
 هناك خمس أولويات األولوية االولي هي حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وادارة المقاومة ادارة تـتالءم                -

ددية السياسية معتمدا علـي     وطبيعة المتغيرات المقبلة وثانيا العمل الجاد علي انشاء نظام سياسي قائم علي التع            
االصالح ومحاربة الفساد والنقطة الثالثة هي اننا لن نسقط الدور المهم لشعبنا الفلسطيني في الخـارج والـذي                  
يصل قوامه إلي خمسة ماليين فلسطيني في أي تحرك أو أي رؤية فلسطينية مقبلة ورابعا االنفتاح علي عالمنا                  

   . الستراتيجي وخامسا االنفتاح علي االسرة الدوليةالعربي واالسالمي باعتباره العمق ا
 في تقديركم من يقف وراء عملية الفلتان التي شهدتها االراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة؟ وهل                 .. أخيرا* 

  هو فلتان منظم ومقصود أم ال؟
 هو ان حركة حماس    وما اريد ان أؤكد عليه      ..  هناك جماعات معروفة للشعب الفلسطيني وهي محددة العنوان        -

ال عالقة لها من قريب او بعيد بمظاهر هذا الفلتان ونحن نددنا بهذا الفلتان خاصة ما حدث مع اخواننا وأشقائنا                    
المصريين واطالق النار علي الجنود واعتبرنا ان هذا كان تجاوزا للخطوط الحمراء في العالقـة مـع مـصر       

    . تهدف إلي تعطيل العملية االنتخابيةالشقيقة وهو كما قلنا فلتان منظم وراءه قوة 
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