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  ظهور النتائج االولية لإلنتخابات الفلسطينية ومواقف دولية من تقدم حماس .1

إلنتخابات الفلسطينية اشارت الى وجود تسريبات في تقرير لمراسلة العربية في رام اهللا اثناء تغطية مباشرة ل
حول نتائج اولية لإلنتخابات التشريعية تظهر تقدم حماس على فتح، وكان سامي ابو زهري قد اعلن في مقابلة 

  . مقعدا حسب ما جاء به ابو زهري 75مع قناة الجزيرة حصول حماس على 
لنتائج االولية ذكرت الوكالة ان رئيس الوزراء احمد قريع وفي متابعة لوكالة االنباء الفرنسية وعلى اثر ظهور ا

قدم استقالته الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي قبلها بدوره وطلب منه تصريف االعمال ريثما 
  .يتم تشكيل الحكومة الجديدة، كما اكد محمود عباس على ضرورة احترام نتائج االنتخابات الفلسطينية

يقات احد مرشحي قائمة فتح بأن الرئيس الفلسطيني سيطلب من حماس تشكيل الحكومة وان واعلن صائب عر
فتح لن تشارك بأي حكومة مقبلة مهما كان شكلها بل ستكون في المعارضة الموالية وستعمل فتح على إعادة 

ابل قال اسامة حمدان ان في المق. بناء هيكليتها لكسب ثقة الشعب الفلسطيني التي افتقدتها في االنتخابات الحالية
حركة حماس ستنتظر قرار مؤسسات حركة فتح من قضية المشاركة في حكومة وحدة وطنية وأضاف ان 

وكان اسماعيل هنية قد اعلن في مؤتمر صحفي . حماس ستتعامل مع هذا القرار بما يليق ومكانة فتح ودورها
تح وباقي القوي السياسية من اجل تعزيز بأن مشاورات ستجري مع رئيس السلطة الفلسطينية ومع حركة ف

  .وطالب هنية الواليات المتحدة االمريكية احترام خيار الشعب الفلسطيني. الشراكة السياسية
اعلن جاك حيث , تائج االولية التي رجحت فوز حماسومن جهة اخرى توالت المواقف الدولية بعد ظهور الن
في حين ، راطية بدال من االرهاب إذا ما اختارت الديمقسترو أن حماس ستحصل على دعم المجتمع الدولي

 أن ار سوالنيقال خافيمن جهته و. أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن قلقة إزاء فوز حماس في االنتخابات
فوز حماس يضع االتحاد االوروبي امام وضع جديد كلياً، كما اعلنت المفوضية االوروبية ان المفوضية 

  .  فلسطينية تعمل بطريقة سلميةستتعاون مع اي حكومة
26/1/2006 التلفزيونية الزيتونةمتابعة     

 
 خطوة هادئة نحو التغييراالنتخابات الفلسطينية  .2

اعلن : رام اهللاوغزة , القدس المحتلة من فتحي صباحو فاتنة الدجاني  عن مراسليها26/1/2006 الحياة نقلت
 توقع ان  كان قد نبيل شعثفي حين أن.  مهما كانتاالنتخابات بنتائج قبوله, محمود عباس عقب ادالئه بصوته

تحقق حماس تقدما في غزة وان تشكل معارضة قوية، في مقابل ان تتقدم فتح في الضفة الغربية وان تشكل 
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على ضرورة  في سياق آخرشددو, في المقابل، قال محمود الزهار ان الشعب يتطلع الى التغيير .حكومة قوية
 في الساعات التي تسبق ظهورها، ومؤكداً ان الحركة ستلجأ هاالنتخابات، متوقعا تزوير نتائجضمان نزاهة ا

ان لحماس ممثلين عند صناديق , ائالق تصريحاتإلنتقاد هذه المحمد دحالن مما دفع .  في حال كهذهالى القضاء
كون موضع مناقشة بين  ان موضوع السالح سي, من ناحية أخرىواعتبر. االقتراع، وهناك مراقبون دوليون

بصوته في مركز اقتراع خاص في سجن   احمد سعدات ومن ناحية أخرى أدلى.السلطة وحماس في المستقبل
 االف اسير 8اريحا، في حين لم يدل مروان البرغوثي بصوته بسبب رفض اسرائيل القاطع السماح الكثر من 

 .في الخليل في البلدة القديمةوضع صناديق االقتراع إضافة إلى منع , فلسطيني باالقتراع
  أن   : وكـاالت   نقال عن    القدس المحتلة من     26/1/2006 األيام البحرينية    عبد الرزاق أبو جزر مراسل    وأشار   

.   االنتخابات    في   فازت بارتياح  ان فتح   بعد اقل من ساعة على اقفال مكاتب االقتراع          كان قد أعلن     محمد اشتية 
متوقعـا   .  المجلس التشريعي    في   ستحصل على مقاعد اكثر من حماس        عن ثقته بان فتح      عبر محمد دحالن،   كما  

   . أن تصدر النتائج الرسمية اليوم اوغدا
د الزهار على ان حركته ستعمل على قيام تحالف قوي          يشدت: غزة والوكاالت  من   26/1/2006 البيان   وأوردت

 انه بعد صدور نتائج االنتخابات، ستتم لقاءات متعددة مع كافـة            واكد . بين كل القوى المشاركة في االنتخابات     
  .الفصائل بهدف الوصول الى موقف وطني واحد

ن حمـاس لـن     من أ  , محمود الزهار  هقالما  إلى  : غزةمن    26/1/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس ولفت  
 ستواصل مسار المقاومة    ,الحركةال ان   وق . تغير كلمة واحدة من ميثاقها الذي يدعو الى تدمير الدولة اليهودية          

 ان حماس لن تتحـول الـى حـزب          أضافو. ضد االحتالل في الضفة الغربية حتى وهي ممثلة في البرلمان         
  .تشارك في كل المجاالت وتعمل في مجال المقاومةس هاسياسي وان

واإلصالح في مدينة  قائمة التغيير إلى أن: غزة من 26/1/2006 الشرق األوسـط   مراسلصالح النعامي ونوه  
اتهمت، أفرادا من جهازي األمن الوقائي والمخابرات بالوجود داخل محطات االقتـراع فـي               كانت قد    طولكرم

إلى توفيق أبو خوصة     مما دفع    .مختلف مناطق المحافظة، ومحاولة تخويف الناس من مغبة التصويت لغير فتح          
وترويج الدعايات باإلشارة إلى أن رجـال       , هزة األمنية م حماس بمواصلة حملتها الدعائية ضد منتسبي األج       ااته

األمن يدلون بأصواتهم في بعض مراكز االقتراع، وتقديم المسألة على اعتبار أنهـا عمليـة تزويـر وإعـادة                   
  .انتخاب، معتبراً أن هذا األمر عار تماماً من الصحة

 أنه لوحظ حـدوث خروقـات       ,انيون راصدون ميد   به أفادما   إلى :رام اهللا  من   25/1/2006  قدس برس  ولفتت
مثيرة، حيث شوهد عدد من رجال األمن الفلسطيني بزيهم العسكري وهم يقومون باالقتراع، وحـسب بعـض                 
القوائم المشاركة في االنتخابات فإن أسماء رجال األمن كانت موجودة في القوائم المدنية، حيث كان ينبغـي أن                  

أقـر بحـدوث عمليـات       قد   كان,  رئيس لجنة االنتخابات المركزية    أن يشار إلى    يتم تحويلها إلى قوائم خاصة،    
  . بالتصويت ضمن المدة المحددة لهمهمتصويت ألفراد األمن الفلسطيني غير أنه عزاها إلى عدم قيام

 امصدر إلى أن    :نابلسوغزة   من   26/1/2006 الخليج اإلماراتية     مراسلي أمين أبو وردة  وطاهر النونو   ولفت  
قال  كان قد    ى الجماعات التي تقوم باستطالع أصوات الناخبين لدى خروجهم من مراكز االقتراع            في احد  ارفيع

إال أن  .  في المائـة   40 في المائة من األصوات وان تفوز فتح بنسبة          30ان من المتوقع ان تفوز حماس بنسبة        
على وجـه الخـصوص      من وجود هامش كبير للخطأ في توقعاتهم ألسباب، بينها           وامنظمو االستطالعات حذر  

  .نظام االنتخابات المعقد
 ان  أعلنـت  لجنة االنتخابات المركزية     ن أ : نقال عن وكاالت   رام اهللا  في من    26/1/2006 الغد األردنية    وجاء

 حيـث   . بالمئة بعد تسع ساعات على بدء االقتراع       77.6نسبة االقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة وصلت         
 سجلت بعض المخالفات    هوقال حنا ناصر ان    %.65، وتلتها مدينة غزة     %65.8سجلت النسبة االعلى في رفح      
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 ان النتائج النهائية ستعلن بعد اربع وعشرين سـاعة مـن انتهـاء              موضحا, التي تتعلق بالدعاية االنتخابية فقط    
  .االقتراع

 ,الزهار محمود أن :غزة مراسله من  مصطفى الصواف نقال عن26/1/2006 اسالم أون الين وأورد موقع
تقدم  قائمة التغيير واإلصالح، سيمكنها من طرح برنامجها السياسي على الجميع، ودعوة كل أن فت إلى ل

وأوضح أن حماس ستجيب بوضوح  .القوى الممثلة في المجلس التشريعي الجديد للمشاركة حول هذا البرنامج
 .تخابات المركزيةعلى مسألة تشكيل الحكومة بعد خروج النتائج الرسمية من لجنة االن

  
  حماس بعد فوزها في االنتخاباتعباس يخشى تشدد  .3

 ,ابدى محمود عباس مخاوفه من توجهات حماس خصوصا اذا سلكت مـسلك التـشدد وقـال               : جوزيف حرب 
عتقد انهـم   إال أنه ال ي   , على فرض الشرع االسالمي في حال فوزها في االنتخابات        من محاولتها االقدام    اتخوف  

واوضح انه لم يكن بوسع احد ان يتوقع مثـل هـذا الـصعود               .المجتمع الفلسطيني  ضمن   لك بذ سوف ينجحون 
حركة قبل خمس سنوات مشيرا الى ان ذلك يعود في الدرجة االولى الى العديد من االخطـاء                 الالسريع لشعبية   
  .التي ارتكبتها فتح

  26/1/2006عكاظ 
  

   تحالف بين حماس والجبهة الشعبية في عدد من الدوائر .4
كشفت مصادر في حماس عن إقامتها تحالفا مع الجبهة الشعبية فـي عـدد مـن     :غزة، رام اهللا ـ والوكاالت 

وأوضحت ان حماس دعمت مرشحي الشعبية في جميع الدوائر التي يزيد عدد مقاعدها علـى عـدد                 . الدوائر
الشعبية بـدعم مرشـحي   وفي المقابل تعهدت   . مرشحي الحركة مثل رام اهللا ونابلس وجنين وبيت لحم وغيرها         

نها تفضل فوز مرشحي الجبهة الشعبية على مرشحي فـتح          أوقالت مصادر في حماس     . بنفس األسلوب حماس  
  .رغم الخالفات العقائدية بين الجانبين

  26/1/2006البيان  
  

   الى عدم الخوف من الديموقراطية الفلسطينيةاالسرائيليين يدعوعباس  .5
عباس أمس االسرائيليين الى عدم الخوف من الديموقراطية الفلسطينية المتمثلة دعا محمود : ـ وكاالترام اهللا 

وتابع ال عذر  . التي سنبني عليها السالم هيالديموقراطية الفلسطينية إن وقال .خصوصا باالنتخابات التشريعية
 أن مضيفاً, ع النهائي اال نبدأ بالتفاوض على القضايا الراهنة وقضايا الوض,ألحد بعد االنتخابات االسرائيلية

  . تفاوضنا مع كل من انتخبه الشعب االسرائيليمع أننااولمرت يريد شريكا مفصال كما يريد، 
  26/1/2006الغد األردنية 

  
  شعث يستبعد ائتالفا حكوميا مع حماس   .6

حكومي مـع     ستجد صعوبة بعد االنتخابات التشريعية في إقامة ائتالف          فتحقال نبيل شعث، أن     :  بترا –رام اهللا   
ما لم يكن هناك اتفاق على البرنامج الذي يرى أنه يجب أن يشمل التفاوض مع الحكومـة اإلسـرائيلية     , حماس

  .وتطبيق خريطة الطريق ووقف إطالق النار المتبادل
  26/1/2006الدستور 

  
  حماس تدرس اآلن دورها في الحكومة الفلسطينية  .7
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برلمانية الى تصاعد التكهنات بان تفوز بمواقع حكوميـة فـي           الات  نتخابإلأدى التأييد القوي لحماس في ا     : غزة
  اتفاق القتسام السلطة أو حتى ربما تقوم بتشكيل حكومة وهي احتماالت تثير قلق إسرائيل والواليات المتحدة 

  
  .هنية أن تقرير دور الحركة في المستقبل سيكون أحد أهم األولويات إسماعيل أوضح  حيث .األمريكية

  26/1/2006 قالبرا
  

  لن أكون رئيسا للحكومة المقبلة: أحمد قريع .8
هـذه  : وأضاف.  الحكومة المقبلة بأي حال من األحوال، حتى لو فازت فتح          ا انه لن يكون رئيس     أحمد قريع  قال

ففي الديمقراطية تقبل   . إذا فازت بها حماس، سوف نقبل بالنتيجة      و. أهم انتخابات ديمقراطية في تاريخ فلسطين     
  .ة برأي األكثرية، ونحن ديمقراطيون حقيقيوناألقلي

  26/1/2006الشرق األوسط 
  

  غسان الخطيب اليتوقع أن تتأثر العالقات الفلسطينية الدولية بعد االنتخابات .9
توقع ان تتأثر العالقات الفلسطينية الدولية بنتيجـة        يال   أنه   قال غسان الخطيب  :  حمدان الحاج  -الضفة الغربية   
واكد ان االنتخابات الفلسطينية انهت التفرد في        . اذ ال يستطيع العالم ان يتناقض مع نفسه        ,طينيةاالنتخابات الفلس 

ونفى ان تقف حماس عائقاً امام      .  االمر الذي يمكن اعتباره شيئاً ايجابياً      .السلطة من قبل جهة واحدة في فلسطين      
الحقوق الى الفلسطينيين، مبيناً ان المشكلة ليـست  امكانية التسوية مستقبالً اذا ما ابدت اسرائيل استعدادها اعادة     

في حماس وال في اي جهة فلسطينية بعينها بل انها في اسرائيل ويجب على العالم ان يحترم قناعات وخيارات                   
  .الشعب الفلسطيني

  26/1/2006الدستور 
  

   رغبة عارمة في التغيير,االنتخابات الفلسطينية: تحقيق .10
س تراوح عند العشرة في المئة عندما اندلعت االنتفاضة قبل أكثر من خمس سنوات، كانت شعبية حما: رام اهللا

  وظهر.لكنها تمكنت خالل هذه الفترة القصيرة نسبيا من مضاعفة شعبيتها الى ما بين ضعفين وثالثة أضعاف
: فتحقال أحد أنصار حيث . ميل غالبية مصوتي حماس للبحث عن التغيير وليس عن نظام اجتماعي أصولي

لقد جربوا السلطة خالل أكثر من عشر سنوات ولم يتغير و ,الناس يعيشون في فقر وبطالة وقلة خدماتأن 
اذا فازت حماس ولم تغير شيئاً : وقال جازماً .ال نحو األسوأ، لذلك نراهم يختارون حماسإشيء في وضعهم 

  .حفي حياة الناس فانهم سيعودون في االنتخابات القادمة للتصويت لفت
  26/1/2006الحياة 

  
  حدث تاريخي للشعب الفلسطيني: تحليل .11

 ترجمة الزيتونة
حتى قبل انتهاء استطالعات الرأي مع انطالق االنتخابات يوم أمس، كان من الواضح أن  :داني روبنشتاين

شركاء في الماضي، كان لفتح . األربعين سنة من احتكار فتح إدارة شؤون الفلسطينيين قد شارفت على نهايتها
ثانويون في األجنحة اليسارية من جبهات منظمة التحرير، ولكن اليوم يبدو أنه سيكون على الحركة أن تتقاسم 

 . الحكم مع شريك قوي هو حماس
وقد صرح مسؤولون فلسطينيون كبار يوم أمس أن وجود عدد كبير من ممثلي حماس في المجلس التشريعي 

  كن أن تنشأ شراكة بين فتح وحماس؟ فهل يم. الفلسطيني يعد نصراً للحركة
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يبدو أن مساحة الخيارات ضيقة أمام الطرفين، فالبديل عن الشراكة، إما الفوضى، وإما الحرب األهلية، كما 
ولكن طبيعة التحالف الذي سينشأ في المجلس التشريعي . يرى المسؤولون الفلسطينييون من مختلف الفصائل

فهناك احتمال ولو ضئيل أن . معالمه قبل صدور النتائج النهائية لالنتخاباتوفي الحكومة فيما بعد، لن تتوضح 
تفوز حماس بغالبية المقاعد، كما أشار محمود عباس في مقابلة له مع صحيفة القدس نشرت أمس، حيث قال 

 لن أغير خطتي السياسية حتى ولو حصدت حماس غالبية مقاعد المجلس التشريعي، ولكنني في المقابل: عباس
 . لن أجعل األمريكيين واألروروبيين واإلسرائيليين يجبروننا على التخلي عن سالح المقاومة

األرجح أن تفوز فتح على حماس بفارق بسيط، وبالتالي فإن التنظيمين سيتفقان على تحالف يتم على أساسه 
ومثل هذا التعاون .  الحركتينتعيين قيادة مشتركة للفروع األمنية للسلطة الفلسطينية، واألجنحة العسكرية لكال

وهذا التعاون ساهم في توفير يوم انتخابي هادئ . هو أساس الهدنة التي اتفق عليها الطرفان منذ سنة تقريباً
وقد حرص الناطقون باسم حماس على عدم . ومنظم لم تتدخل فيه العصابات المسلحة في مسار االنتخابات

مختلفة التي ستنتج عن االنتخابات، فقال بعضهم إن حماس على إعطاء تصريحات واضحة حول االحتماالت ال
استعداد للتفاوض مع إسرائيل، فيما استبعد آخرون هذا االحتمال، وفي المجمل حاولوا التملص من الموضوع 

في . في تصريحاتهم، بافتراض أن تولي مناصب في السلطة ال تستدعي قيام اتصاالت بين الحركة وإسرائيل
ولكن على . مسؤولون في الحركة تصريحات متناقضة، حول المشاركة في حكومة وحدة وطنيةحين أعطى ال

  . أي حال، فإنه مما ال شك فيه فإن انتخابات األربعاء تشكل محطة تاريخية في الحياة السياسية الفلسطينية
  26/1/2006هارتس 

  
  نازل من فلسطين من دون ت شبر    على اي سنوافق على إقامة دولة: الزهار .12
شبر دون    دولة على اي   ان حماس ستوافق بصورة مرحلية على اقامة,  أعلن محمود الزهار  : وكاالت  -  غزة

اولمرت الثالثاء بشأن احتفاظ اسرائيل بالكتل له واعتبر ان ما قا .  من فلسطين   شبر   ان نتنازل عن اي
  لن تغير اي  أن حماس  واكد .  غير مقبول   امر   قية المحتلة،الضفة الغربية وبالقدس الشر   االستيطانية اليهودية في

  .وسنطبق اجندتنا السياسية للسنوات االربع القادمة, ميثاقها   كلمة في 
  26/1/2006األيام البحرينية 

  
   ليست إرهابية  أن حماستدركبا اورو: الزهار .13

. ستتحسن كثيرا خالل األشهر الستة المقبلة      قال محمود الزهار إن عالقات حماس مع أوروبا          :غزة والوكاالت 
وهـم اآلن يـدركون أن      .  عقدت لقاءات عدة مع األوروبيين من بينها لقاءات رسـمية          الحركةوكشف عن أن    

نهـا  موضـحا أ  , ن أوروبا تريد الفكاك من اإلدارة األميركيـة       أ ,أضاف بالقول و. حماس ليست منظمة إرهابية   
  .يركا كالما مختلفا عما تقوله لناتتحدث إلينا بخوف ونفاق وتقول ألم

  26/1/2006البيان 
  

  فتح سيعقد خالل األشهر القادمةحركةمؤتمر : اإلفرنجي .14
 ستعمل على ترتيب أوضاعها الداخلية وإعادة بناء فتحأن   أعلن عبد اهللا اإلفرنجي:أكرم اللوح -غزة 

 التحضير للمؤتمر العام السادس الذي مؤسساتها الحركية بعد اختيار المجلس التشريعي الجديد، إضافة إلى
أقر بوجود تطور نوعي في  ومن ناحية أخرى .سيعقد في غضون آذار المقبل حتى شهر أيلول كأقصى حد

وقال إن حماس استطاعت خالل عشر سنوات أن تبني تنظيما قويا  .المعادلة السياسية على الساحة الفلسطينية
  .ني وأنا واثق من قدرة فتح على تخطي هذه المرحلةألنها ال تتحمل مسؤولية الشعب الفلسطي
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  26/1/2006الحياة الجديدة 
  
  
  

  الزهار يستقبل في منزله وفد المراقبين األميركيين .15
وأوضح لضيوفه   .استقبل محمود الزهار أمس، وفدا من المراقبين األميركيين على االنتخابات التشريعية          : لندن

قتل والعدوان الصهيوني المتواصل بحق الـشعب الفلـسطيني، كمـا أن            أن اتفاق أوسلو انتهى عبر عمليات ال      
االتفاق انتهى بمجيء حزب الليكود إلى السلطة، باإلضافة إلى انتهائـه بـالمتغيرات الجديـدة علـى األرض                  

وحول منظمة التحرير، أوضح الزهار أن المنظمة قتلت عبر السلطة الفلـسطينية، التـي خطفـت                 .الفلسطينية
  .شيء الوحيد الذي يمكن أن يعيد التنفس إلى رئتيها، هو دخول حماس اليهادورها، وال

  26/1/2006الشرق األوسط 
  

  القدومي بحث التطورات مع الفصائل : دمشق .16
التقى فاروق القدومي امس في دمشق قادة الفصائل الفلسطينية العشرة الموجودين فـي              : هدى سالمة  -دمشق  

وقـال  . نائية آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية والدوليـة        سورية، حيث بحث معهم في لقاءات ث      
ن اللقاءات تطرقت إلى االنتخابات التشريعية وأهمية       أ, المسؤول اإلعالمي في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير      

لتـدمير  الوحدة الفلسطينية وانعكاس ما يجري في فلسطين على الوضع العام، وسياسات إسرائيل في القتـل وا               
ونقل عن قادة الفصائل تشديدهم علـى ضـرورة نزاهـة االنتخابـات             . ورفضها االلتزام بأسس عملية السالم    

وكشف عن  . وديمقراطيتها وتأكيدهم على حق الشعب الفلسطيني في استمرار المقاومة ما دام االحتالل موجوداً            
اً بهدف تقييم نتائج االنتخابات والتشاور إلعادة       لقاءات في األيام القادمة ستجمع القدومي إلى قادة الفصائل مجدد         

  . منوهاً باتفاق الجميع على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني,بناء منظمة التحرير
  26/1/2006الشرق القطرية 

  
   يطلب فتح مكتب لمنظمة التحرير ال للسلطة الفلسطينية:الجهاد .17

 وجـرى   ،   حركة الجهاد برئاسة ممثل الحركة في لبنان ابو عماد الرفاعي          استقبل سليم الحص، أمس، وفدا من     
ان الحوار مع الحكومة اللبنانية ال ينبغي ان يتم          وبعد اللقاء قال الرفاعي   . عرض لألوضاع في فلسطين لمحتلة    

في ظل شروط مسبقة تفرض على الفلسطينيين، ونحن لدينا مالحظات على فـتح مكتـب منظمـة التحريـر                   
فـالمعروف ان   . اره سقف الحوار مع الحكومة اللبنانية، اذا لم يكن هذا المكتب بيد منظمة التحرير فعليا              واعتب

الذي قدم الطلب هو وزير خارجية السلطة القدوة وليس فاروق القدومي، وهذا يشير الى ان مكتب المنظمة هو                  
في المرحلة المقبلة اكثر تقيدا بالضغوط      مكتب تابع للسلطة، ومن هنا الخطورة، ألن السلطة الفلسطينية ستكون           

  .وااللتزامات التي تريد االدارة االميركية والكيان الصهيوني فرضها
  26/1/2006السفير 

  
  ة إلعاقة انتخابات القدساجز عسكريوحتقيم السلطات االسرائيلية  .18

مدخل قرية الزعيم إلـى     نصبت السلطات االسرائيلية حاجزاً عسكرياً على         :جمال جمال ،  القدس المحتلة، غزة  
 .الشرق من مدينة القدس المحتلة ومنعت المواطنين من التوجه إلى القرية حيث توجد عـدة مراكـز انتخابيـة                  

عن دائرة القدس أن جنود االحتالل أوقفـوا عـدداً مـن            '' التغيير واإلصالح ''وذكرت مصادر مقربة من كتلة      
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قلت الشرطة االسرائيلية اثنان من نشطاء حماس وبحوزتهما        اعتو. كتلة وحاولوا مصادرة سيارة أحدهم    الأنصار  
  . مواد دعائية

  26/1/2006الدستور 
  

  
  الفلسطينيون في لبنان يقترعون لحق العودة .19

أدلى أبناء مخيم عين الحلوة أمس بأصواتهم في عملية انتخابية رمزية، تزامنت مع االنتخابـات               :  محمد صالح 
وشارك فـي هـذا االقتـراع        . ارات ركزت على الالجئين وحق العودة     غزة، تحت شع  والتشريعية في الضفة    

الرمزي رجال ونساء، شباب وكهول، جاؤوا حاملين بطاقات الالجئين الزرقاء وشاهرين القائمـة االنتخابيـة،               
ووضع هؤالء الناخبون في صـناديق االقتـراع         . ومصرين على ممارسة حقهم االنتخابي كالجئين فلسطينيين      

 عليها نعم لحق العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، ونعم لقائمـة ياسـر                أوراقا كتب 
  .عرفات ونعم لحق النازحين في العودة الى الوطن فلسطين

  26/1/2006السفير 
  

  جامعيون فلسطينيون يدعون أنهم أمّيون ويبيعون صوتهم لفصيل سياسي .20
يين في مراكز انتخابية في حيي الدرج والتفاح في مدينة غزة من وصول             اشتكى عدد من المراقبين المحل    : غزة

عشرات المواطنين الفلسطينيين الذين يدعون أنهم أميون، حيث انتخب عنهم ممثلـون عـن أحـد الفـصائل                  
إن العشرات من األشخاص الذين يدعون أنهم أميون وصـولوا       " قدس برس "وقال مراقبون لمراسل     .الفلسطينية

لالقتراع مع العلم أنهم غيـر      "  فتح"راكز في حي الدرج والتفاح، مصحوبين مع عدد من نشطاء حركة            مالإلى  
وأضاف المراقبون أنهم قدموا شكوى إلى مسؤولي المراكز المذكورة، والذين لم يحركوا ساكنا، وظلت               .أميين

وأوضحوا أن حوالي    .زعوماألمور على ما هي عليه، مؤكدين أن الشخص الواحد ينتخب عن أكثر من أمي م              
مع " فتح" شخصا تقدموا على أنهم من األميين وصلوا في وقت قصير جدا وانتخب عنهم نشطاء من حركة                  20

  .العلم أن بعضهم يحمل شهادات جامعية
  25/01/06قدس برس

  
  جريحا في مشاجرة بين انصار فتح وحماس بالخليلاثنا عشر  .21

ي وقع بين أنصار حركتي حماس وفتح في أحد مراكز االقتراع فـي             ذكر شهود عيان امس بأن اشتباكا بااليد      
وذكر الشهود أن االشتباكات وقعـت       . مواطنا فلسطينيا  12بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل مما أدى إلي إصابة          

وفي قرية بيت عوا غرب      .عقب محاولة أنصار حماس تصوير عملية االقتراع في المركز االنتخابي في البلدة           
 أصيب شرطي فلسطيني بجروح إثر االعتداء عليه من قبل أحد المواطنين قرب أحد المراكز االنتخابية                المدينة
  .أيضا

  26/1/2006الدستور 
  

  األجهزة األمنية اإلسرائيلية تعترف بفشلها في توقع فوز حماس  .22
ستخبارات، اليوم  أفادت مصادر إسرائيلية أن اإلرتباك يسود في داخل الجيش اإلسرائيلي، وخاصة في شعبة اإل             

وجاء أن فوز حماس لم تشر إليـه تقـديرات اإلسـتخبارات            . الخميس، في أعقاب نتائج اإلنتخابات الفلسطينية     
وأشارت التقارير اإلعالميـة    . تعكف األجهزة األمنية على دراسة نتائج اإلنتخابات منذ صباح اليوم          .العسكرية

وصرحت مصادر أمنية إسرائيلية أنـه مـن         .ائج غير المتوقعة  إلى أن االجهزة األمنية تعترف بالمفاجأة والنت      
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الواضح أن حماس قوية على رأس السلطة ليس في صالح ٍإسرائيل، ويقلص ذلك إمكانيات مواصـلة الحـوار                  
 .ومن السابق ألوانه القول بأن نتائج اإلنتخابات ستؤدي إلى تـصعيد أمنـي            . األمني السياسي مع الفلسطينيين   

 اإلعالمية إلى أن شعبة اإلستخبارات قد اختارت األخذ باستطالعات السلطة، إال أن التقديرات              وأشارت التقارير 
مـن  : الرسمية التي قدمت قبل عدة أسابيع قد جاء فيها، على لسان ضابط كبير في اإلسـتخبارات العـسكرية                 

ل، مـن   وكان قد صرح البروفيسور شـاؤل مـشعا        .من األصوات % 40-30المتوقع أن تحصل حماس على      
جامعة تل أبيب، أنه بشكل مبدئي فإن حماس انتصرت منذ زمن، فبعد سنوات معدودة مـن تأسيـسها احتلـت                
مكانة لم يعد باإلمكان بدونها، وهذه المكانة ستؤدي إلى اعتراف دولي بها، وللمرة األولى لدينا حركة إسالمية                 

وتعترف االجهزة األمنية أن     .عالم العربي حصلت على الشرعية بطرق ديمقراطية، األمر الذي لم يحدث في ال          
   .الوضع الحالي في السلطة الفلسطينية هو األكثر تعقيداً في السنوات االخيرة

  26/1/2006 48عرب 
  

     حول اإلنتخابات الفلسطينيةردود الفعل اإلسرائيلية .23
تحقيق إنجازات فـي     إلذاعة صوت إسرائيل قال شطاينيتس أنه كان بإمكان إسرائيل منع حماس من              في حديث 

وأضاف أن الحكومة فشلت فشالً ذريعاً في حربها مع حمـاس،           . نتخابات عن طريق منع إجراء اإلنتخابات     اإل
ومن جهته قال يوسـي      .وكان باإلمكان منع إجراء اإلنتخابات حتى لو كان الثمن مواجهة مع الواليات المتحدة            

م كثيراً في تقوية حماس، ألن ذلـك أضـعف الـسلطة            بيلين أن انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من غزة ساه        
ونقلت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية، أنه بعد إجراء مشاورات يوم أمس، تقرر عدم الرد رسـمياً                !الفلسطينية

  .على نتائج اإلنتخابات الفلسطينية
  26/1/2006 48عرب 

 
 على حماس أن تتعامل مع موضوع وقف المساعدات الدولية: بيريز
  الزيتونة جمةتر

نقل موقع هآرتس عن وكالة االسوشيتد برس ما قاله شمعون بيريس تعليقاً على فوز حماس بغالبية مقاعد 
. المجلس التشريعي الفلسطيني، إن على الحركة أن تتعامل مع موضوع وقف المساعدات الدولية للفلسطينيين

ت، إن إسرائيل ال يمكنها الوثوق بقيادة فلسطينية فيما قال رئيس الوزراء اٍإلسرائيلي بالوكالة، إيهود أولمر
إن إسرائيل ال يمكنها أن تقبل وضعاً تشارك فيه حماس بوضعها الحالي "وأضاف . لحركة حماس دور فيها

 ". كحركة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل في السلطة الفلسطينية دون أن يتم نزع سالحها
26/1/2006هآرتس   

  
   على حماس يتمنون فوز فتح اإلسرائيليون .24

 أمس عن أمله في فوز فتح على حمـاس          عبر جدعون عزرا أن  : ب.ف.أنقال عن    26/1/2006البيان  نشرت  
وردا على سؤال عن مشاركة حماس للمرة األولى في االنتخابات، قال إن إسرائيل ال يمكن أن                . في االنتخابات 

. قت على نزع سالحها وعلى مبادئ خريطـة الطريـق         تنظر في خوض مفاوضات مع هذه الحركة إال إذا واف         
ديفيد خاخام مستشار موفاز للـشؤون العربيـة        أن   :ب.ف.أ نقال عن  26/1/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

ورأى المسؤول ان التغييـر المالحـظ فـي         . اعتبر انه في حال فوز حماس، فستترتب على ذلك نتائج خطيرة          
بية حيث تجنبت الحركة إصدار دعوات لتدمير إسرائيل، تكتيكـي بالمقـام            خطاب حماس خالل الحملة االنتخا    

إن حماس ال تزال تسعى القامة دولة إسالمية فلسطينية من نهر االردن إلى البحـر المتوسـط،                 : وقال .االول
  .حماس إن وافقت على وجود إسرائيل وتخلت عن الكفاح المسلح، لن تكون حماس
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  راع في القدستركز اقاقتحام ميحاوالن ن ان اسرائيليانائب .25

 شرطيا إسرائيليا نائبين اسرائيليين يمينيين متطرفين وحوالى عـشرة          75منع حوالى    :ا ف ب، أ ب، رويترز     
واتهـم  . آخرين من المتطرفين، من اقتحام مكتب بريد صالح الدين حيث كان المئات من الفلسطينيين يقترعون              

هذا الـصباح كانـت القـدس        :لوقا. اطؤ مع حماس بهدف تقسيم القدس     احد النائبين، افي ايتام، اولمرت بالتو     
كذلك اعتقل االحتالل متطرفين يهودا يمنيـين معـروفين همـا بـاروش             . مقسمة وأصبحت عاصمة حماستان   

ند المـدخل الرئيـسي لمدينـة    مارزيل وايتامار بن غفير اللذان قادا في وقت سابق احتجاجا على االنتخابات ع  
 .القدس

  26/1/2006السفير 
  

 الشغل الشاغل إلعالم إسرائيل .. مشاركة حماس .26
هيمنت المشاركة األولى لحماس باالنتخابات : محمد أحمد نقالً عن 25/1/2006اسالم أون اليننشرت 

التشريعية على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، التي اهتم جانب منها باستقراء النتائج المترتبة على الفوز المتوقع 
عدد يضمن لها المشاركة في الحكومة، فيما ركز جانب آخر على الشروط التي يمكن أن تضعها للحركة ب

وفى إشارة إلى التأثير القوي الفوز الذي يمكن أن يحدثه فوز  .إسرائيل للتعامل مع الحركة في حال فوزها
ثر على سير إن فوز حماس سيكون له أكبر األ: يديعوت أحرونوت حماس على الداخل اإلسرائيلي، قالت

إن نتنياهو الذي يدعو : وقالت .االنتخابات العامة اإلسرائيلية، حيث يعني فوزها فوز نتنياهو برئاسة الحكومة
 .إلى حرب بال هوادة على حماس، سيستغل المخاوف من وصولها للحكم للحصول على تأييد إسرائيلي كبير له

إن التقديرات داخل الجيش تشير : تقريرا األربعاء قالونشر الموقع اإللكتروني لجيش االحتالل اإلسرائيلي 
وتوقع أال يبقى محمود  .لفوز حماس بنسبة طفيفة على فتح، ما يعني أن حماس سيحق لها تشكيل الحكومة

وأشار إلى أن التقديرات العسكرية تقول إن حركتي فتح وحماس  .عباس في منصبه حيث سُيفضل االستقالة
الت تتعلق بما بعد االنتخابات، وتوزيع الحقائب الوزارية، حيث توصلت الحركتان إلى تجريان منذ أسابيع اتصا

 .حصول حماس على حقائب ليس لها صلة مباشرة بإسرائيل
وأبرزت صحف ووسائل إعالم إسرائيلية مختلفة تقريراً كانت أعدته شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 

ح وحماس، أكد على أن التيار الوطني برئاسة فتح تبني حل الدولتين، إال منتصف العام الماضي، عن كل من فت
 .أن عدم تمكنه من تحقيق ذلك أدى تدريجيا لزيادة التطرف الذي يتغذى من الطريق المسدود سياسيا

أما صحيفة هتسوفيه فقد اتفقت ألول مرة مع أولمرت في السيناريو الخاص الذي أعده تحسباً لفوز حماس، 
 .لقاضي بإعفاء إسرائيل من أي التزام تجاه السلطة الفلسطينية إذا فازت حماسوا

إلى غير ذلك فقد أجرت شبكة ريشت بيت اإلذاعية األربعاء حواراً مع محمد أبو طير المرشح عن القدس 
أكد أن بقائمة حماس والتي زعمت أنه دعا فيها إلى إخراج المدنيين من الطرفين عن دائرة الحرب، وقالت إنه 

 .حماس ليست ضد اليهود وال تريد االعتداء عليهم
وخالفا للتحذيرات من التقديرات بفوز حماس في االنتخابات تحدثت وسائل اإلعالم عن شروط الدولة العبرية 

إن الحكومة اإلسرائيلية لن تعترف بمشاركة : وكتبت يديعوت أحرونوت األربعاء .لقبول دخول حماس الحكومة
وتصدرت  .كومة، إال إذا نزعت حماس سالحها وألغت ميثاق الحركة الداعي إلى إبادة إسرائيلحماس في الح

تصريحات كاتساف عن شروط الحوار مع حماس صفحات عدد من الصحف ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 
ة وتمثلت في نزع سالح الحركة واعترافها بدولة إسرائيل، وأن تتحول إلى حزب سياسي وجزء من السلط

 .الفلسطينية
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فتحت الصحف صفحاتها لصحافيين : الناصرة اسعد تلحمي نقالً عن مراسلها في 26/1/2006الحياة وأضافت 
وذهب . فلسطينيين ولكبار معلقيها في محاولة، لم تتكلل تماماً بالنجاح، الستقراء موقف اسرائيل من اليوم التالي

 )يديعوت(ورأى ناحوم برنياع .واشنطن، قد تواجه معضلةبعضهم الى القول الحازم ان تل ابيب، شأنها شأن 
الذي قضى يوم أول من أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية متابعاً جدول أعمال محمود عباس ومتحدثاً اليه انه 
حتى قبل ان يبدأ فرز األصوات فإن حماس هي الفائزة في االنتخابات وقد حققت الفوز، إذ حظيت ذراعها 

واألخطر من ذلك، وفقاً لتعبير . ية، فيما ذراعها العسكرية تجهز للجيل المقبل من قذائف القسامالسياسية بالشرع
الكاتب، فإن المجلس التشريعي الجديد سيضم كتلة موحدة ومنضبطة تمثل حماس مقابل كتلة مبعثرة ومتنازعة 

 اليوم تضعه داخل عالم جديد ال وكتب ان وجه عباس كان محتقناً وبث توتراً داخلياً ونتائج االنتخابات .لفتح
فقد تقود السلطة وتقوده هو ايضاً الى الهالك، وقد تتطلب منه أنماط سلوك متشددة وقاسية، . يعرف أحد طبيعته

 إذا ما أراد عباسوينصح الكاتب . مصيره سيكون بيد الجموع في خارج مقره. بعكس طباعه وخالفاً لعاداته
 .على الئحة فتح، وان يزعزع اركان حركته من الداخل حتى بثمن انقسامهاالحياة ان يتخلص من الغوغائيين 

 ان االنتخابات لن تحدث تغييراً في اراضي السلطة ويصعب توقع ان تكون )يديعوت(ورأى روني شكيد
وأضاف ان الفلسطينيين سيتعرضون الى وقف الدعم االميركي واألوروبي لسلطتهم في حال . االحوال أفضل
 وحينها ستسوء األوضاع وسيتم حرف التنفيس عن الضائقة الى االرهاب وستتعزز األصولية فازت حماس،

وختم بالقول ان االنتخابات الديموقراطية ليست دواء سحرياً وان ما . االسالمية وتقوى حماس اكثر وأكثر
لحة وتحويل الموارد يحتاجه الفلسطينيون هو قائد قوي قادر على بسط القانون والنظام وحل الميليشيات المس

 الى )هآرتس(وأشار عاموس هارئيل .وعندها فقط تحين ساعة الديموقراطية... الى بناء مستقبل جديد أفضل
حقيقة ان حالوتس حين تحدث عن توقعات بفوز فتح بغالبية ضئيلة لم يعتمد تقويمات استخبارية انما كان بمثابة 

نية ومحادثات مع جهات فلسطينية مختلفة، ما يؤشر الى ان محلل صحافي دمج بين استطالعات الرأي الفلسطي
ليس لدى اسرائيل تقديرات جدية لما ستفرزه االنتخابات وهذا ما دفع بالحكومة االسرائيلية لتستمع الى 
سيناريوهات اليوم التالي لالنتخابات الفلسطينية، من قادة األجهزة األمنية التي لم تقرر شيئاً وآثرت ظهور 

وتابع انه على رغم محاوالت اسرائيل التظاهر بعدم التدخل في االنتخابات إال  . الحقيقية لتعلن موقفهاالنتائج
أنها في واقع األمر كانت في الصورة وبقوة وانعكس ذلك ضمن اشياء كثيرة في السماح لمروان البرغوثي 

ل عشرة محاضرين في جامعة النجاح بالمشاركة في الحملة الدعائية لفتح، مقابل قيام سلطات االحتالل باعتقا
وختم بالقول ان السؤال الجوهري يبقى هل ستواصل اسرائيل مقاطعتها . في نابلس محسوبين على حماس

لحماس حتى اذا أصبحت شريكة في قيادة السلطة ملمحاً الى إمكان ان يحصل ذلك، اذ ثمة فرق بين 
 .التصريحات والفعل وقد يوفر الميدان حلوالً خاصة به

  
  اليمين واليسار في إسرائيل ينتقدان خطاب أولمرت .27

 هاجمت أحزاب اليمين واليسار في اسرائيل خطاب أولمرت، الذي القاه أمام مؤتمر             :الناصرة،  برهوم جرايسي 
 هو نسخة طبق االصل عن خطاب بيرتس في هرتسليا، وقال ايالون ان             هوقال حزب العمل إن خطاب     .هرتسليا

 كـان ضـبابيا،     هذي سيفعله في حال فشل تطبيق خريطة الطريق، وأضاف، إن خطاب          اولمرت لم يوضح ما ال    
من جهتـه قـال     .وعلى ما يبدو إذا فشل تطبيق الخطة التي ركز عليها اولمرت، فإننا سنقف عند محطة معينة               

من الضفة وغور االردن،    % 90الليكود إن خطاب اولمرت أخفى الخطط احادية الجانب النسحاب واسع حتى            
وهاجمت قيـادة المـستوطنين      .قال رئيس كتلة اليمين المتطرف إن خطاب اولمرت يبني عمليا دولة حماس           و

 .أولمرت، وزعمت ان خطابه يلقي عبء كل ما يجري على المستوطنين، وهو خطاب ال سامي، معادي لليهود                
سياسية التـي وضـعها     من جهة أخرى فقد علق آلوف بن على كلمة اولمرت بقوله إنه لم يحد عن المعايير ال                

إن خطاب اولمرت يبشر بالـسوء للـرئيس ابـو مـازن، ولمجلـس              : شارون، ورأى الصحفي شمعون شيفر    
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أجمع المحللون اإلسرائيليون في جميع وسائل اإلعالم تقريبا، على كيـل المـديح        بالمقابل  و .مستوطنات الضفة 
  .سؤول، ومباشر في خطابه بالقول ان خطابه كان رسميا، وأثبت وقفة رئيس حكومة مولمرتأل

  26/1/2006الغد األردنية 
  
  

  
  دعوة ايهود اولمرت وتسيفي ليفني لزيارة واشنطن  .28

وجهت االدارة االميركية دعوة رسمية الى كل من اولمرت، ووزيرة الخارجية ليفني، لزيارة واشنطن واجراء               
ى واشنطن في السابع من شباط الجراء       وقالت معاريف ان ليفني ستغادر ال     . محادثات مع المسؤولين االميركيين   

 النتائج التي ستسفر عنها االنتخابات الفلـسطينية،        لمناقشة. محادثات مع عدد من المسؤولين في مقدمتهم رايس       
وتأثير قوة حماس على العالقات المستقبلية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل من جهة وبين السلطة الفلـسطينية                

 اولمرت فقد دعي للقاء جـورج بـوش         وكذلك. والخطر النووي االيراني   . جهة اخرى  والواليات المتحدة، من  
  . عيضاومالنفس الجراء مباحثات حول 

  25/1/2006 48عرب 
  

   يسرع بناء الجدار أولمرت  .29
قال مسؤول كبير ان أولمرت أمـر       : ا ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي         نقال عن  26/1/2006السفير  نشرت  

وأوضح لقد أكد اولمرت بشكل جلي للغايـة علـى وجـوب            . اء جدار الفصل في الضفة    امس باإلسراع في بن   
 اوصى بتغيير مسار الجدار الى الشمال الشرقي من القـدس           ه ان هوأعلن مكتب . استكمال الجدار بأسرع ما يمكن    

 .لضم مستوطنة راموت لحدود المدينة، مع استبعاد قرية بيت اكسا الفلسطينية القريبة
قال مصدر اسرائيلي ان اولمرت، سيطلب من الحكومـة، المـصادقة           : 26/1/2006 48عرب  وأضاف موقع   

جدار العنصري في منطقة بيت اكسا، والمجمـع        العلى طلب جهاز الشاباك والشرطة اجراء تعديل على مسار          
مـال  وجاءت هذه التوصية بزعم ان ابقاء القرية داخل الجدار سـيجعل منهـا منفـذا للع                .االستيطاني اريئيل 

  . الفلسطينيين الى اسرائيل، وان يؤدي ذلك الى مشاكل امنية
  

  سكان مستوطنتين عشوائيتين في الضفة يتلقون االوامر بإخالئهما .30
 افاد جيش االحتالل االسرائيلي ان سكان مستوطنتين اسرائيليتين في شمال الـضفة تلقـوا   :ا ف ب ـ  القدس

  .اوامر باخالء المستوطنتين العشوائيتين أمس
  26/1/2006الغد األردنية 

  
  خالل العام المنصرم % 5عدد المستوطنين في الضفة ازداد بنسبة  .31

ذكرت وسائل االعالم االسرائيلية ان معطيات نشرتها مـا يـسمى اإلدارة             :ا ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي        
 السنة االخيرة بنـسبة     المدنية في الضفة التابعة لجيش االحتالل اظهرت ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة في            

من جهتها، ذكرت صحيفة هتسوفيه التـي       . 2005 مستوطنا في نهاية العام      253137 ليصبح عددهم    4,82%
 152794، ما يعني زيـادة      %150 بنسبة   1992يصدرها حزب المفدال ان عدد المستوطنين ارتفع منذ العام          

  .مستوطنا في الضفة
  26/1/2006السفير 
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   موعدا لصدور الحكم على ابن شارون شباط المقبل14تحديد  .32

 أفادت مصادر قضائية أمس ان الحكم على عمري شارون سيصدر في الرابع عشر من شباط المقبـل                  :القدس
واعلن عمري امام المحكمـة أمـس أتحمـل     .في اطار مالحقته بتهمة انتهاك قانون تمويل الحمالت االنتخابية     

ويريد االتهام ان تـصدر عقوبـة     .ك باالعتبار عندما تصدر حكمها    مسؤولية أفعالي وآمل بان تأخذ المحكمة ذل      
  )ا ف ب. (نموذجية بحق عمري تكون عبارة عن حكم بالسجن مع النفاذ

  26/1/2006الغد األردنية 
  

  اإلحتالل يحقق في ظروف استشهاد فتى قبل يومين .33
 13( الفتى مناضل أبو عاليـة       قالت مصادر إسرائيلية أن التحقيق الذي أجراه جيش اإلحتالل في ظروف مقتل           

وأفادت المصادر أن ضابط كتيبة بنيامين، قـد         !يثير شبهات بأن الجنود لم يتقيدوا بتعليمات إطالق النار        ) عاماً
وبحسب التحقيقات فـإن جـيش اإلحـتالل    . أجرى يوم أمس تحقيقاً حول ما حدث بمشاركة الجنود المتورطين        

وزعم الجنود أنهم تمكنوا من معاينة إثنين يقتربان من الشارع          .  رصد نصب كميناً في المنطقة إلى جانب قوات      
وبحسب الجنود، فقد طلبوا من الفتى التوقف ولما لم يستجب أطلقـوا النـار فـي                 .يحمالن شيئاً ما في أيديهما    

   !الهواء من بندقية قناصة مزودة بمنظار ليلي، ومن ثم باتجاه رجليه
  26/1/2006 48عرب 

  
   سيصوتون لقائمة عربية موحدة48من عرب % 86 .34

 48 دل استطالع راي اجراه مركز مدى الكرمل في حيفا ان خوض االحزاب العربية داخل اراضي                 :الناصرة
 15 الـى    8 ومضاعفة تمثيلهم في الكنيست مـن        % 20في قائمة واحدة سيؤدي الى رفع نسبة التصويت الى          

اما اذا خاضت   . قائمة عربية مشتركة من جميع االحزاب      انهم سيصوتون ل   48 من فلسطينيي    % 86وقال  . نائبا
وبين االسـتطالع ان نـسبة التـصويت         .% 63ر3االحزاب االنتخابات بدون تحالفات فستنخفض النسبة الى        

وتطرق االستطالع الـى الموقـف مـن        .  فقط في حالة توحيد القوائم     % 7لالحزاب الصهيونية ستنخفض الى     
 يؤيد وجود أحزاب عربية سياسية مشاركة في الكنيست،         % 76رلماني وتبين ان    االحزاب العربية ونشاطها الب   

 العمل من خـالل حـزب       % 9ر9 يؤيدون العمل من خالل األحزاب الصهيونية، في حين ايد           % 0ر4مقابل  
 ان ذلك مهم، فيما اعتبر      % 78ر8وحول أهمية وجود أحزاب عربية في الكنيست، قال         . عربي يهودي مشترك  

وعن رايهـم بمـدى تـاثير       .  أن ذلك غير مهم على اإلطالق      % 14ر8نهم ذلك مهما جدا، وقال       م % 64ر2
 ان ذلك يؤثر بشكل كبير فيمـا نفـى          % 76ر3االحزاب العربية على الموقف السياسي للعرب في الداخل قال          

  . ان يكون لذلك اي تأثير% 22ر7
  26/1/2006الرأي األردنية 

  
  ان انضمامهما الى كديما مسؤوالن عربيان في النقب ينفي .35

نفى رئيس المجلس المحلي في تل السبع، عناد األعسم، انضمامه الى كديما، وقال في بيان صحفي انه فـوجئ                   
كما نفى رئـيس المجلـس االقليمـي         .بادعاء مجلي وهبي، انضمامه لكديما، وال صحة لما جاء في بيان وهبة           

النقب حسين رفايعة انضمامه الى كديما واتهم وهبة بالكذب والتزوير واسـتغالل            للقرى غير المعترف بها في      
لم اصوت ولن اصوت    : وقال الرفايعة في بيان له    . الجلسات التي عقدت بصفته نائبا لوزيرة المعارف، للتزوير       

  .  ابدا لحزب صهيوني
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  25/1/2006 48عرب 
  

  تسيبي ليفني إلى مصر اإلسبوع القادم   .36
ر ذاتها أن وزيرة الخارجية ليفني، ستقوم بزيارة، إلى مصر يوم األربعاء القادم، وستلتقي بحسني               قالت المصاد 

وفي إطار الزيارة ستلتقي مع وزيـر الخارجيـة          .مبارك، وذلك وفقما صرح به المستشار اإلعالمي للوزيرة       
  .المصري أحمد أبو الغيط

  26/1/2006 48عرب 
  

  دنبيرس يلتقي الملك عبداهللا في األر .37
ولم يوضح  .  ان شمعون بيرس سيجتمع الخميس في عمان بالملك عبداهللا الثاني          أمسقال مصدر اسرائيلي مساء     

وقال ان بيرس اجتمع باولمرت ونـسق معـه هـذه الزيـارة             . المصدر سبب الزيارة المفاجئة وجدول البحث     
 تنـاوال النتـائج المتوقعـة       واضاف المصدر ان بيرس واولمـرت      .والقضايا التي سيناقشها مع الملك عبداهللا     

  . لالنتخابات الفلسطينية
  25/1/2006 48عرب 

  
  بيرس يستقيل نهائيا من العمل  .38

حزب، ابلغه فيها قراره هـذا،      ال استقالته نهائيا من العمل، وبعث برسالة الى امين عام           أمساعلن بيرس رسميا    
  .مضيفا انه سبق له شرح اسباب استقالته من الحزب في وقت سابق

  25/1/2006 48ب عر
  

  شينوي ال تستحق ثقة الجمهور : لبيد .39
أعلن رئيس شينوي يوسيف لبيد، بعد ظهر االربعاء، استقالته من رئاسة وعضوية شـينوي واعتـزال العمـل         

وادعـى ان  . وقال في اجتماع لكتلة شينوي انه يتحمل مسؤولية انهيار شينوي لكنه ال يشعر بالـذنب   . السياسي
وقـال ان   . سبب شارون وكديما، وهو ما ادى الى انهيار قوة شينوي فـي االسـتطالعات             انهيار شينوي جاء ب   

   .شينوي بتركيبتها الحالية ال تستحق ثقة الجمهور
  25/1/2006 48عرب 

  
  البيت االبيض يلمح للتعامل مع حماس .40

ـ          ، أمس ،ذكرت وكالة إي بي   :  جوزيف حرب  26/1/2006عكاظ   ام  ان ادارة بوش تبقي البـاب مفتوحـا ام
 عن الناطق باسم الخارجيـة      الوكالةونقلت   . تضم وزراء من حركة حماس    , المفاوضات مع حكومة فلسطينيه   

االمريكية ماكورماك قوله سوف ننتظر لنرى ما ستسفر عنه االنتخابات البرلمانية وأية حكومة ستتشكل نتيجـة                
غيرانه امتنع عـن     . تطورات مستقبلية وقبل ان يحصل هذا لن نقوم باصدار اية احكام مسبقة بشأن أية             . لذلك

  .القول ما اذا كانت االدارة االمريكية يمكن ان تتعامل مع حكومة فلسطينية تضم وزراء في حركة حماس
أكدت الخارجية أنها تحترم استقاللية العملية االنتخابية الفلسطينية : جويس كرم، واشنطن 26/1/2006الحياة 

 .كررت موقفها من مقاطعة أي فائزين محتملين من حركة حماسو عنها، والنتائج الديموقراطية الصادرة
واعتبر ماكورماك أن مسؤولية بسط األمن ومنع حصول أي أعمال عنف خالل االنتخابات تقع على السلطة 
الفلسطينية ورئيسها محمود عباس في وقت أكدت أوساط مطلعة اجتمعت مع الخارجية، أن هناك خوفاً أميركياً 
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ور الوضع األمني الفلسطيني بعد االنتخابات، خصوصا في حال عجز السلطة عن القيام بعملية نزع من تده
وأكدت األوساط أن واشنطن تتخوف من آثار أي فوضى محتملة في األراضي الفلسطينية على . سالح الفصائل

  .سرائيلية ايهود اولمرتاالنتخابات االسرائيلية الشهر المقبل، وفرص نجاح القائم بأعمال رئيس الحكومة اال
  

   الرباعية ستجتمع في لندن لتقييم نتائج االنتخابات .41
اعلنت وزارة الخارجية االمريكية امس ان اللجنة الرباعية ستجتمع االثنين في لندن لتقيـيم              : فرح سمير القدس،  

  .جتماعرايس ستشارك في هذا االأن وقال المتحدث باسم الخارجية  . نتائج االنتخابات الفلسطينية
 26/1/2006عكاظ 

  
  ميثاق الحركة يقوض حل الدولـتين: واشنطن .42

قالت واشنطن إن ما تردد عشية االنتخابات الفلسطينية من أن حركة حماس قد تشارك فـي مفاوضـات فـي                    
وقـال   . المستقبل مع إسرائيل من خالل طرف ثالث ال يغير من موقفها ممن ال تزال تعتبرها منظمة إرهابية                

وال أرى كيف يمكن أن تكون قد غيرت شـيئا فحمـاس ال             . اطلعت على التصريحات  : اسم الخارجية الناطق ب 
. يزال لديها ميثاق يدعو إلى القضاء على إسرائيل ويدعو إلى الكفاح المـسلح واسـتخدام اإلرهـاب والعنـف       

  . على دولتينان هذه األهداف المتضمنة في الميثاق تتناقض مع مطامح الفلسطينيين في حل قائم: وأضاف
 26/1/2006البيان 

  
  السفير األمريكي في بيروت يأمل تطبيق حق العودة لالجئين .43
 السفير األمريكي في لبنان فيلتمان أن تؤدي نتائج االنتخابات الفلسطينية إلى تفعيل عمليـة الـسالم فـي                   ىتمن

  .طينيين إلى ديارهم المتعلق بعودة الالجئين الفلس194الشرق األوسط، ما يؤدي إلى تنفيذ القرار 
  26/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مراقب أوروبي يشيد باالنتخابات .44

قال النائب األوروبي فرانسيس ورتس، أحد المراقبين الدوليين لالنتخابات التشريعية، إن االنتخابـات تجـري               
ـ           15خالل جولتي على    “: وقال .بصورة جدية  ي تنظـيم    مكتب اقتراع في منطقة الخليل فوجئـت بالجديـة ف

أكد لي جيمـي   “: وأضاف. ”االنتخابات وقيام المشرفين بعملهم وتوفير بطاقات التصويت لجميع القوائم للناخبين         
األمر المـدهش هـو االعتـزاز الـذي يـشعر بـه             “وأضاف أن   . ”كارتر هو أيضا أنه لم يسجل أي إشكالية       

 العالم أجمع، كما أن المراقبين األجانب يلقون        الفلسطينيون المشاركون في هذه التجربة الديمقراطية التي يتابعها       
  . ”ترحيبا أينما ذهبوا

  26/1/2006الدستور 
  

  رئيس فريق المراقبين المصري يشيد بسير االنتخابات .45
 االنتخابات التشريعية عن    ىاعرب رئيس البعثة المصرية للمشاركة في المراقبة عل          : من مراسل األهرام  ،  غزة

واشاد بكفاءة أعضاء لجنة االنتخابات       ،   النتخابية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة       ارتياحه لسير العملية ا   
المركزية الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او في غزة ونزاهتهم مما سهل من مهمـة المـراقبين الـدوليين                   

راطية إلي أبعد حد وأنه     وأكد أنه شعر أن الناخب الفلسطيني حريص تماما علي نجاح العملية الديمق           . والمحليين
يدلي بصوته وهو فخور بهذه التجربة بل إن الكثيرين يصحبون معهـم أطفـالهم حتـي يـشاهدوا التجربـة                    
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الديمقراطية كما يحرص المسنون والمسنات علي المشاركة في هذا العرس الديمقراطي وإنه لـذلك لـم يكـن                  
    . ل االنتخابات عن تعهدها بحماية العملية الديمقراطيةمندهشا عندما أعلنت جميع الفصائل المسلحة الفلسطينية قب

  26/1/2006األهرام المصرية 
  

  حماس تصبح شريكة إذا رفضت العنف واعترفت باسرائيل: ألمانيا .46
وصفت الحكومة األلمانية االنتخابات الفلسطينية بالفرصة الكبيرة التي تتيح السير على   :اسكندر الديك، برلين

وتحفظت برلين . لحلول الوسط لتحقيق هدف قيام دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على الحياةطريق التفاوض وا
عن تهديدات الواليات المتحدة واسرائيل بقطع كل تعاون مع السلطة الفلسطينية الجديدة في حال اشتركت حركة 

ر حماس شريكة إال اذا حماس في الحكومة الجديدة، مشيرة في الوقت نفسه الى أن االتحاد األوروبي لن يعتب
وعن الموقف من حركة حماس شدد الناطق باسم  .رفضت العنف وتخلت عن السالح واعترفت باسرائيل

  .الخارجية األلمانية ياغر على أن حكومته تتخذ الموقف ذاته لالتحاد األوروبي
  26/1/2006الحياة 

  
  لوران فابيوس يوزع وقته بين االسرائيليين والفلسطينيين .47

لمرشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة لوران فابيوس، خالل زيارة السرائيل وفلسطين، الـى تخـصيص              يسعى ا 
واوضح خالل لقاء مع اساتذة فلسطينيين بجامعة القدس اعتمد الكالم ذاته مع             .الوقت ذاته لمحادثيه من الجانبين    

صالح الفلسطينيين لكنه يطالب ايـضا      ل" خطة مارشال اوروبية  "ويدعو فابيوس الى    . االسرائيليين والفلسطينيين 
للتوصـل الـى    " مبدأين أساسـيين  "واشار الى    .بين اسرائيل واالتحاد االوروبي   " بتعزيز اتفاق الشراكة المميز   "

واضـاف   ".بدولة قابلة لالستمرار ال تحكم عليها الجغرافيا مـسبقا        "السالم هما امن اسرائيل وحق الفلسطينيين       
المـستوطنات  "بينهـا  " كميات كبيرة من االسئلة التي يجب حلها   "طالب جامعة القدس    على هاتين النقطتين امام     

  ".االسرائيلية وحق العودة للفلسطينيين ومسألة القدس
  26/1/2006الغد األردنية 

  
  مباحثات السالم في الشرق االوسط تتوقف على إسرائيل: موسىعمرو  .48

مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بشأن السالم حتى اذا        قال عمرو موسى ان اسرائيل يجب ان تتفاوض         :  دافوس
طالما كان الطرف االخر وهـو      " ان مباحثات السالم ستستمر      ،وأضاف .كانت الحكومة تتضمن حركة حماس    

المسألة هي انه يجب احترام     . انها ليست مسألة حماس او فتح     "وقال   ."اسرائيل مستعدا لدخول هذه المفاوضات    
  .ان االدارة الجديدة يجب ان تكون ادارة مؤهلة لدخول عملية سالمو. نتائج االنتخابات

  26/1/2006الغد األردنية 
  

  السالح الفلسطيني بشأن رسائل من السنيورة الى مبارك وموسى  .49
ان معظم الفـصائل الفلـسطينية      "نقلت مصادر واسعة االطالع عن رئيس الوزراء ارتياحه الى           : خليل فليحان 

 –فـتح   "و" الجبهة الشعبية القيادة العامـة    "امها لسيادة لبنان والتقيد بقوانينه، في حين تنفرد         تعلن باستمرار احتر  
، بنشر مسلحيهما وسالحهما خارج المخيمات في تحد كامل للسلطة اللبنانية، وممارسـة نـوع مـن                 "االنتفاضة

السنيورة ينطلـق فـي هـذا       واوضحت ان    ". االبتزاز والضغط واالثارة غير المجدية داخل االراضي اللبنانية       
الملف من موقع قوي اذ ان الحكومة وفت بما وعدت به عباس وقادة عربا آخرين من معالجة مسائل حياتيـة                    
واجتماعية واقتصادية لالجئين كما ان مجلس الوزراء تجاوب مع المطلب الفلسطيني اعادة فتح المكتب التمثيلي               

ة وجه ايضا رسالة الى عمرو موسى تضمنت آخر التطورات في           واكدت ان السنيور   .لمنظمة التحرير في لبنان   
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 باتجـاه   27/10/2005العالقات مع الفلسطينيين في لبنان وابلغه ايضا عن الجهة التي اطلقت الصواريخ فـي               
. اسرائيل وهي فلسطينية استنادا الى معلومات امنية رسمية لبنانية وقيادة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنـان                

ر التأكيد ان ال مواجهة عسكرية مع اي فصيل فلسطيني وان الحكومة لن تستعمل اال الحوار لحل المشاكل                  وكر
  .المطروحة

  26/1/2006النهار اللبنانية 
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      حازم األمين
 شبكة إرهابية في لبنان قالت مصادر صحافية في حينه انها قبل نحو اسبوعين أعلنت السلطات اللبنانية كشف

. تنتمي الى تنظيم القاعدة، فيما رجحت األجهزة األمنية اللبنانية ان يكون عناصر هذه الشبكة قدموا من سورية
طرحت هذه القضية مسألة وجود شبكات . وأعضاء هذه الشبكة من جنسيات سورية ولبنانية وأردنية وسعودية

الحياة اجرت تحقيقاً من حلقتين حول الجماعات األصولية التكفيرية في لبنان ومدى . القاعدة في لبنانلتنظيم 
 .ارتباطها بتنظيم القاعدة

ويبدو ان قضية الذهاب الى العراق هي واحدة من القضايا التي تلقي أضواء فعلية على هذه المسألة، اذ شهد 
وقتل عشرات من هؤالء الشباب في المناطق العراقية . راقلبنان على نحو واسع ظاهرة الخروج الى الع

 . تنظيم عصبة األنصار المتمركز في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين. المختلفة
ويبدو ان المخيم لفظ الى ضفافه الكثير من األخالط التي تجمعت فيه، فهذا حي السكة او ما يسمى بستان 

ة من المخيم، وله اسم شعبي ثالث هو منطقة التناكيات، في إشارة الى منازله اليهودي الواقع في الجهة الغربي
ويتشكل سكانه من أخالط لبنانية وفلسطينية وسورية وعراقية . المبنية من التنك، اي بقايا المعادن الرخيصة

احية األمنية هذا الحي يشبه من الن. وكردية، وينشط فيه تنظيم جند الشام كواحد من تجليات انعدام التجانس
واالجتماعية حي التعمير، وهو يجاوره ويحاذيه أصالً، ويقيم فيه عدد من المطلوبين الذين تقول اللجان الشعبية 
انهم خارج المخيم وال سلطة لها في المنطقة التي يقيمون فيها لتسليمهم الى الجيش اللبناني، في حين ينكفئ 

 .ؤالء اإلقامة والتنقل في هذه المسافة الضيقةاألخير الى نقطة في آخر الحي، مما يتيح له
فيها تُصرف األجهزة األمنية المختلفة، والجماعات . إنها واحات النشاطات الملتبسة وغير الملتزمة بالقانون

حين . األهلية حاجاتها غير الشرعية، وفيها أيضاً تنكشف بعضها على بعض، وتتبادل الخدمات والضربات
ه تهمة إيوائه مطلوبين وتحوله بؤرة أمنية، يقول ان هؤالء موجودون في منطقة التعمير ينفي المخيم عن نفس

وحين تطلب . وعندما تُسأل األجهزة اللبنانية عن هؤالء تقول انهم في المخيم. التحتاني او في التناكيات
ل األخيرة هؤالء الى الفصائل الفلسطينية من عصبة األنصار عدم استقبال أحد المطلوبين او تسليم آخر، ترس

. ويبدو ان ثمة وظائف أخرى أضحت مرتبطة بمناطق انعدام النفوذ حول مخيم عين الحلوة. تلك المناطق
فأولئك الغرباء الذين يصلون في مواسم محددة الى المخيم، الصطحاب متطوعين الى العراق بعيداً من أعين 

ي، يصلون الى هذه الجزر على ضفاف المخيم، التنظيمات الفلسطينية، صاروا بحسب مصدر أمني فلسطين
وفي حين يقول المصدر الفلسطيني انهم يختارون هذه المناطق لتفادي . ومنها يشرعون في بحثهم واتصاالتهم

الخضوع للرقابة، يشعر زائر حي التعمير التحتاني انه تحت رقابة مضاعفة العيون، مما يدفع الى االعتقاد بأن 
 .لة ال يقتصر على التنظيمات األصولية الصغيرة المنتشرة في المخيمالتورط في هذه المسأ
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ولكن من هم هؤالء الغرباء الذين تحدث عنهم اكثر من مسؤول في المخيم من دون أن يحددهم؟ قال الجميع ان 
من تحديد هويتهم مسألة مستحيلة، مشيرين الى إمكانات مالية كبيرة يتمتعون بها والى حمايات غير منظورة تؤ

 القبض على لقيأ مصدر رسمي لبناني قال لـ الحياة ان الشبكة التي. لهم الدخول والخروج من معابر الحدود
أفرادها قبل نحو اسبوعين في بيروت وتضم ستة سوريين وثالثة فلسطينيين وأردنياً ولبنانياً، كان من احدى 

الوثائق التي ضبطت في حوزة هؤالء ولفت الى ان كل . مهماتها توفير متطوعين من لبنان الى العراق
مزورة، وانهم استأجروا أربعة منازل في بيروت راحوا يتحركون بينها، مما يشير الى قدرات مادية ولوجستية 

وأشار المصدر الى ان هؤالء جاؤوا الى لبنان من طريق سورية، ومن المرجح ان يكونوا أعضاء في . كبيرة
ن كشف الشبكة جاء من خالل القبض على المتهم اللبناني حسن عبداهللا وأعلن ا. تنظيم ابي مصعب الزرقاوي

 .حالق في مدينة صيدا المحاذية لمخيم عين الحلوة
وكشف اسم . ما كشفه المصدر اللبناني يلقي بعض األضواء على ظاهرة الزوار الغرباء لمخيم عين الحلوة

يم ليس وحده من يرسل أبناءه الى العراق، فالمخ. الحالق، وهو نجل رجل دين صيداوي، يلقي أضواء أخرى
بل ثمة منطقة يتقاطع فيها اللبناني بالفلسطيني ويذوبان في هويات أوسع، تشكل التنظيمات اإلسالمية من 

هذا ما يفسر ورود اسماء لبنانية بين الُمرسلين الى العراق من أبناء العائالت الصيداوية، مثل . الطرفين قنواتها
ي والعارفي والحالق، ومن بين هؤالء أبناء رجال دين ترجح المصادر ان يكونوا ذهبوا الى القبالوي والكرد

 .العراق من دون علم آبائهم
يجزم مسؤولو التنظيمات العسكرية في مخيم عين الحلوة أن ال اثر لتنظيم القاعدة وألصوله وفروعه في 

 يشكل كما يؤكدون دليالً على وجود القاعدة في والذهاب لـ الجهاد في العراق، وإن كان ناشطاً، ال. المخيم
. عشرات من أبناء المخيم من المنتمين الى عصبة األنصار والى تنظيمات أخرى ذهبوا الى العراق. المخيم

كثيرون منهم نفذوا عمليات انتحارية ونعتهم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين على مواقعها على االنترنت، وفي 
 الطوارئ التابع لـ عصبة األنصار اذاعة خبر استشهادهم في العراق، من دون ان تتولى المخيم تولى مسجد

خرج على هذه القاعدة استثناء واحد، إذ عندما وصل . العصبة التي ينتمي إليها معظمهم تبنيهم كعناصر منها
ئه اليها، لكنها خبر مقتل صالح الشايب، وهو فلسطيني من أبناء المخيم، سارعت العصبة الى تأكيد انتما

تراجعت الحقاً وسحبت بيان تبنيه، وقيل ان التراجع تلى ضغوطاً مارستها القوى الفلسطينية التي ال ترغب في 
 .إعالن وجود طرف يرسل ناشطيه من المخيم الى العراق

يف ثمة تجاور مخ. تضاعفت كثافة الشعارات والصور المنتشرة والملصقة على الجدران والمباني في المخيم
ثمة أمر في هذه الصور يشعرك بهذه . صور ياسر عرفات صارت صوراً لرئيس ميٍت. للشعارات المرفوعة

أما الالفتات فاشتعلت بالقضايا التي تشغل المخيم، من دعم المقاومة في لبنان والعراق الى إدانة . الحقيقة
منها لم يعد يقتصر على الكلمات وإنما وفيما الالفتات على هذا النحو بدا ان كثيراً . االحتالل اإلسرائيلي

  . أضيفت إليه صور ورسوم، وكأن ماكينة التعبير والشعارات في المخيم اضخم من ماكينات العيش األخرى
أسماء كثيرة أذاعتها مساجد العصبة وغيرها لشبان قضوا في العراق كان آخرهم احمد محمود الكردي، وهو 

ار، ومن بينهم ايضاً من العصبة عماد الحايك ونضال حسن المصطفى لبناني أصالً ينتمي الى عصبة األنص
وصالح الشايب وعمر ديب السعيد وأحمد ياسين، وثمة شابان آخران ) شقيق أبو عبيدة الناطق باسم العصبة(

ينتميان الى تنظيم أنصار اهللا القريب من حزب اهللا اللبناني، ويتزعمه المنشق عن حركة فتح جمال سليمان، 
ويؤكد مسؤول في التنظيم ان الشابين ذهبا الى العراق من دون علم . ا نجله حسن ومحمد عبداهللا زيدانوهم

أنصار اهللا، وكذلك حال الشابين أحمد الفران، وهو لبناني كان قريباً من حركة حماس، وإبراهيم الخليل الذي 
 .ينتمي الى جبهة التحرير العربية الموالية للنظام العراقي السابق

فإلى هؤالء . الطريق من المخيم الى العراق نشط وزاخر بالوقائع التي يرويها ابناء المخيم وإن بصوت خافت
الذين قتلوا هناك ونعاهم تنظيم الزرقاوي ببيانات تضمنت ظروف استشهادهم التي ال تمت الى واقعهم في 
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 ولم يعودوا بعد، من بينهم سبعة المخيم بصالت وأسماء متينة، ثمة اسماء أخرى لشبان ذهبوا الى العراق
عناصر من عصبة األنصار، ويتصل معظم هؤالء بأهلهم على نحو دوري، ولهذه االتصاالت وظائف كثيرة 

فقد سبق مثالً ان أعلن عن . بينها ربط األهل بقضية الجهاد كما قال مقرب من العصبة، وكذلك تحديد المصائر
وقال . في العراق، ولكن تم االتصال به وُأكّد عدم صحة الخبراستشهاد الشاب شحادة شحادة توفيق جوهر 

قريب ألحد هؤالء المتصلين من بغداد ان األهالي يشعرون عندما يتصل بهم أبناؤهم من العراق بأن تغييراً أو 
 .  تحوالً أصاب أبناءهم هناك، فتدخل في لهجاتهم عبارات الجهاد القاعدية

اء عين الحلوة وأفاد بيان لـ القاعدة انهما نفذا عمليتين انتحاريتين في كربالء عماد الحايك ومحمد خليفة من ابن
 والقائم  

ويبدو ان المخيم يعيد إنتاج اللهجات الجديدة لمقاتليه وانتحارييه في العراق، فُيدخل الكثير منها الى قاموسه 
وهكذا يمكنك ان تقرأ . ة في أنحائهويتسرب المعجم القاعدي الى الالفتات والصور المزدحم. الشفهي والكتابي

عبارة بالد الشام او ارض الرافدين في الالفتات المعلقة في أنحائه، او ان تسمع شيخاً يعطي درساً في مسجد 
 .عن مسألة الوالء والبراء

ة أمر آخر ال بد من رصده في هذا السياق، هو ان الذاهبين الى العراق من المخيم يخلفون وراءهم ثقافة كالمي
و شعاراتية مرتبطة بما يمكن ان نسميه مجتمع الثورة الفلسطينية حيث للكالم مفاتيحه المحددة، وكذلك 

لكنهم يعيدون صوغ هذه الثقافة وفق ما كسبوه في مجتمعات الجهاد و . التخاطب وربما التزاوج والتراحم
صار .  تشكيلة الرموز االجتماعيةفما حصل في السنوات القليلة الماضية هو دخول عناصر جديدة الى. الهجرة

مثالً عبارة الشهيد كانت سائدة ورائجة في المخيم، اما . للشيوخ دور اكبر في تحديد اتجاهات السلوك اليومي
المواقع . اليوم فمن الممكن مالحظة تغير في العبارة في بعض مناطق المخيم، فصارت الشهيد إن شاء اهللا

دة الجهاد في بالد الرافدين التي تبث بيانات تنعى من تسميهم ُأسود الشام في بالد اإللكترونية التابعة لتنظيم قاع
فيظهر بيان نعي عماد الحايك . الرافدين تساهم الى حٍد كبير في تعديل منظومة الرموز اليومية في عين الحلوة

استشهد في عملية على . حلوةمن بالد الشام مخيم عين ال). أبو بكر(الشهيد عماد الحايك : مثالً على هذا النحو
 .رحمك اهللا يا أبو بكر وأسكنك فسيح جناته. المرتدين في كربالء

ال ينعى سكان المخيم شهداءهم عادة على هذا النحو، وال يزعمون كجماعة الزرقاوي ان اهل كربالء من 
اء العراق، ويملك المرتدين، لكنه وعي جديد بدأ يتسرب الى المخيم من العراق نواته األولى عائالت شهد

فلطالما ارتبطت مثالً صورة المخيم بمشهد امرأة مفجوعة على ابنها الذي سقط في مواجهة ما . مقومات التوسع
اما اليوم فيروي شاب فلسطيني زار عائالت قتل أبناؤها في العراق، ان ثمة من يطلب من . مع اإلسرائيليين

ومن أولى . كرن اهللا على تحقيقه أمنيات أبنائهن بالشهادةالعائالت عدم اظهار الحزن، ومن األمهات ان يش
إشارات قدرة هذا الوعي الجديد على النفاذ عدم إخضاع شهادة هؤالء الشبان في العراق الى اي مساءلة او 

. وال تقتصر هذه القناعة على أهلهم، وإنما يتحدث بها الجميع. انهم شهداء او هم شهداء إن شاء اهللا. تشكيك
ليفة من أبناء المخيم، نفذ عملية انتحارية في منطقة القائم، ال يكترث أحد في المخيم للذي استهدفته محمد خ

 .العملية، المهم انه سقط شهيداً
حين يتحدث سكان من المخيم عن الذاهبين منهم الى العراق يشيرون الى ان معظم هؤالء من فقراء المخيم، 

بعضهم من باعة القهوة المتجولين، وآخرون يملكون زوايا صغيرة .  جداًعلماً ان غير الفقراء فيه عددهم قليل
فنضال حسن المصطفى، وهو من فوج الشهداء األخير في العراق، من أبناء المخيم، كان . يبيعون فيها الفول

 نقطة يعمل بائعاً للفالفل في منطقة التعمير التحتاني، في ذلك الحزام الرقيق والغامض الذي يفصل المخيم عن
نضال كان مطلوباً لدى األجهزة األمنية اللبنانية، وعلى رغم ذلك تمكن من التسرب الى . الجيش اللبناني

ويؤكد جاره انه باع متجره الصغير ليتمكن من توفير كلفة الرحلة، علماً ان الشاب عضو في جماعة . العراق
 .عصبة األنصار
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فأعضاء تلك .  الناشطين األصوليين في مخيم عين الحلوةثمة ما تمكن مالحظته في سياق الكالم على ظروف
التنظيمات الصغيرة، التي يجهل كثيرون من السكان قدراتها ومدى انتشارها، نظراً الى طبيعة نشاطاتها 

فاالنتماء الى حركة فتح مثالً هو مهنة في . السرية، مختلفون عن الناشطين في التنظيمات الفلسطينية التقليدية
الناشط في فتح يكون هذا عمله تقريباً، او انه يربط عمله بصفته هذه، فيتردد في أوقات كثيرة الى . حد ذاتها

اما الناشط العادي في عصبة األنصار فغالباً . مراكز فتح، ويقول انه يعمل في الثورة، وغالباً ما يصحو متأخراً
ويرجح كثيرون من أبناء عين الحلوة . انهما يكون بائع قهوة متجوالً، او صاحب دكان صغير مثابراً على دك

ويشيرون أيضاً الى دائرة تعامل داخلية مقفلة، . ان لهذه المهن المتواضعة أهدافاً تتعدى تأمين لقمة العيش
فالتاجر منهم مثالً يعتمد على زبائن من بينهم بالدرجة األولى، ويعمل لديه أخ في الجماعة، وكذلك الحرفي 

أسامة الشهابي . ل، مع اإلشارة الى تمتع هؤالء األصوليين بسمعة جيدة في مهنهم وعالقاتهموبائع الفالفل والفو
علماً ان الشهابي ورد اسمه . مثالً، كان عضواً مؤسساً في تنظيم جند الشام وانشق عنه وفتح محالً لبيع الفول

داف مصالح أميركية في في الئحة اتهام أصدرتها محكمة أردنية أفادت أنه ضمن شبكة كانت تخطط السته
 .األردن، وانه شكل مع مجموعة من األردنيين جماعة إرهابية أطلقت على نفسها اسم سرايا خطاب

ال يقوى كثيرون من سكان مخيم عين الحلوة على تقدير حجم انتشار جماعة عصبة األنصار في المخيم، 
في النهار يتحول ناشطو العصبة سكاناً عاديين ف. خالفاً لقدرتهم الدقيقة على تحديد حجم انتشار القوى األخرى

ولكن في الليل، في األوقات التي تستنفر فيها العصبة . من الممكن تمييز بعضهم من اللحية او اللباس الشرعي
ويقول أحد . في حي الطوارئ واألحياء المحاذية له، يظهر عدد مسلحيها الملثمين اكبر بكثير من العدد المتوقع

 ان تقدير أعدادهم من خالل اللحى والمالبس غير مجٍد، فأعداد هؤالء ال تتعدى عشرات، لكنهم في ابناء المخيم
 .الليل مئات من الملثمين

الحسم بوجوده في المخيم تضعضع، فمن . ما زال قائد العصبة احمد عبدالكريم السعدي أبو محجن متوارياً
مسؤول في المخيم أكد انه ما . سجد لم يروه منذ سنواتكانوا يقولون انهم صادفوه ليالً يعبر الى منزل أو م

آخرون قالوا انه ذهب بدوره الى العراق، مشيرين الى سهولة هذا االحتمال . زال موجوداً، لكنه ضاعف تخفيه
نظراً الى السهولة التي ذهب بها عشرات من المطلوبين األعضاء في العصبة الى العراق، متخطين حواجز 

 .عند حدود المخيم ومعظم الحدود األخرىالجيش اللبناني 
شقيق أبو (وأبو عبيدة وأبو طارق ) وفيق عقل(أما اليوم فلـ العصبة قيادة ثالثية علنية هي أبو شريف 

 .ولها ممثل في اللجنة األمنية في المخيم، اي تلك المنبثقة عن لقاء القوى والفصائل الفلسطينية). محجن
ل العصبة اليها يشكل إنجازاً أمنياً كبيراً، إذ أخضعت هذه الجماعة في نهاية ويرى أحد أعضاء اللجنة ان دخو

األمر الى قرارات تلتقي حولها الفصائل الفلسطينية في المخيم، وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع القوى األمنية 
التجأ اليها بعد ان قتل وأدى هذا التنسيق وانخراط العصبة فيه ذات يوم الى تسليم بديع حمادة الذي . اللبنانية

وربما كان من نتائج تمثيل العصبة في اللجنة األمنية عدم إقدامها على تبني شهداء . عناصر من الجيش اللبناني
فنزع . العراق من عناصرها لعدم إحراج الفصائل الفلسطينية، في مقابل تبني المخيم كله هؤالء الشهداء

شهداء أهلهم وأحيائهم الصغيرة في المخيم، ويضاعف القدرة على انتمائهم الى العصبة او اضماره يعيدهم 
فمتلقو هذه التسريبات في . تسريب ثقافة أو أذواق أو لهجات المهاجر الجهادية الى مجتمعات النزوح الفلسطيني

 .الحـــالة هذه، ليسوا جــماعة مقــفلة وانـــما اهـــل واقـــارب ومجتمع
ربما كان اقل فلسطينية منها وأكثر . ن انشقاق صغير وهش عن عصبة األنصارليس تنظيم جند الشام اكثر م

راديكالية نظراً الى انعدام صلته االجتماعية بالمخيم، اذ إن لـ العصبة مالمح محلية تتمثل في غلبة أهالي 
مقابل في ال. وهذه أسماء ألحياء في المخيم ولبلدات في الجليل األعلى. طيطبا والصفصاف وصفوري عليها

. يبدو ان معظم الذاهبين الى العراق من عناصرها، ال ينتمي الى هذا المتن المحلي والجغرافي في المخيم
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كثيرون منهم يعيشون في منطقة التعمير التحتاني، وآخرون انتقلوا من العصبة الى جند الشام، وبعض منهم 
 .لبناني الجنسية

المخيم، وفي تلك الرقعة الضيقة، وظيفة ما في قرار الذهاب ربما كان لعدم االنسجام االجتماعي على ضفاف 
لكن لالنسجام االجتماعي في عمق المخيم وفي متنه، وظيفة أخرى ال تقل حماسة لـ عصبة . الى العراق

فالمخيم على حاله منذ عقود، ويشعر زائره المنقطع . انه ذلك الركود العصي على االهتزاز. األنصار وللعراق
األحياء والعشائر والقرى ما زالت في أماكنها لم . ات انه في عين الحلوة اكثر من اي وقت مضىعنه منذ سنو

تتزحزح، الوجوه هي نفسها مضاف اليها مزيد من الفقر والشيخوخة، وأعضاء اللجان الشعبية الذين يمثلون 
ا ما زالت تقدم الخدمات ذاتها بل األونرو. التنظيمات ما زالوا هم أنفسهم، ولم تقم أحزابهم بتبديلهم او ترقيتهم

ذلك الشاب الذي كان قبل سنوات فتى ناجحاً في مدرسته، جلس اليوم أمام دكان جاره . تناقصت تقديماتها
 .منتظراً فرصة للهجرة الى كندا قد يبدلها الحقاً بهجرة الى العراق

فه، وكذلك التقدم في الزمن تضاعف الشعارات ال يبدله وإنما يكث. ها هو المخيم اكثر من اي وقت مضى
امر واحد فقط يمكن رصده في سياق رصد ما طرأ عليه، هو ذلك التسرب الهادئ والمتين لثقافة . والعمر

 .المهاجر الجهادية
  26/1/2006الحياة 

  
  الحفلة التنكرية

  ميرون بنفنيستي
  الزيتونة: ترجمة

الفلسطينية، والتقارير االنتخابية، والتوقعات المتعلقة المشاركة اإلسرائيلية والدولية في االحتفال بالديمقراطية 
بنتائج هذه االنتخابات كلها أمور مفهومة باعتبار أن الحدث الفلسطيني ينظر إليه على أنه تاريخي، فبالنهاية ما 
الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية وبعثاً لروح األمل من قيام نظام خاٍل من الفساد، يرفض العنف، ويؤمن 

  سوية، وبالتالي، يستأهل أن يكون شريكاً؟ بالت
مشاركة حماس ترخي بظاللها على هذه االحتفاالت، وتثير المخاوف من اليوم الذي سيلي االنتخابات، حين 
سيكون على اإلسرائيليين أن يتعاملوا مع منظمة إرهابية، ولكن من وجهة نظر أخرى، فإن مثل هذه النتائج، قد 

سياسية اإلسرائيلة، فدخول حماس في حكومة السلطة الفلسطينية يصب في صالح تخدم بالفعل المصالح ال
: استراتيجية الخطوات األحادية الجانب التي جعلها كل من حزب العمل وحزب كاديما أساساً لدعايتهم االنتخابية

حد، إذ ليس فألن حماس تدعو إلى تدمير إسرائيل، فإن إلسرائيل الحق أن ترسم حدودها النهائية من طرف وا
باإلضافة إلى ذاك فإن رسم الحدود بما يتوافق مع المصالح اإلسرائيلية بما في ذلك . هناك شريك فلسطيني

ضمان الغالبية السكانية اليهودية، خاصة وأن وإن لم يتوفر ذلك فإن إسرائيل لن تتمكن أن تتخلص من 
 . ر نشوء دولة واحدة ذات قوميتينمسؤوليتها عن حياة ماليين الناس، ولن تتمكن من التخلص من خط

هذا هو الدور الذي رسمته إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وهو السبب وراء تصوير االنتخابات على أنها تجري 
إال أنه ال يخفى على أحد ان الفلسطينيين ينتخبون مجلساً . في دولة ذات سيادة، تنتخب برلمانها وحكومتها

ون منطقة ال سيادة لها، ولكن هناك إشارات إلى أنها المحطة األخيرة لفك تشريعياً ال صالحيات له، ويدير
اسرائيل ارتباطها نهائيا من المناطق التي ال مصالح لها فيها، وبعدها ستصبح السلطة الفلسطينية  حكومة ذات 

 .سيادة على األراضي المحررة من دولة فلسطين، حسب وجهة نظر تسيفي ليفين
حكومة، برلمان، : فإسرائيل، التي رفضت أيام أوسلو أية مصطلحات من نوع: ال حدود لهإن ما يثير السخرية 

رئيس، رئيس وزراء، وغيرها مما يشير إلى سيادة الفلسطينيين، تركز جهدها اليوم على تغذية الوهم بوجود 
 تلملم األوساخ حكومة فلسطينية، ليس تلك الحكومة التي يمكن اعتبارها شريكاً، بل تلك الحكومة التي سوف
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وال عجب أن يصبح أيهود أولمرت وليفين انبياء . التي ستخلفها إسرائيل بعد أن تحقق مصالحها الديموغرافية
الحل القائم على دولتين إحداهما فلسطينية واألخرى إسرائيلية، في حين يكون الفلسطينيون هم الطرف 

وهناك سبب آخر يقف وراء مصلحة . روف الحاليةالمعارض إلعالن استقالل الدولة الفلسطينية في هذه الظ
إسرائيل في تغذية الوهم بالسلطة الفلسطينية وإدعائها السيادة، فإذا لم توجد مثل هذه الحكومة، فإن نبع 
المساعدات الدولية سوف يجف، وسوف تنكشف حقيقة أن االحتالل اإلسرائيلي سواء كان مباشراً او غير 

مائة وخمسون ألف شخص، ممن يوفرون أسباب الحياة لماليين . ل المانحةمباشر تموله ميزانيات الدو
األشخاص يقبضون مرتباتهم مباشرة من السلطة الفلسطينية، فيما يعيش عدد مماثل على مساعدات المؤسسات 

والر وإذا ما أرادت إسرائيل أن تقوم بجميع التزاماتها كدولة او قوة محتلة فإن ذلك يكلفها بليون د. األجنبية
ولكن إسرائيل تسجل سابقة . سنوياً، فقط من أجل أن تستمر بتقديم خدماتها للسكان في الضفة الغربية وحدها

فاالحتالل ممول بشكل كامل من المجتمع الدولي، والفلسطينيون واإلسرائيليون والمجتمع الدولي لهم : هنا
المؤسسة الفلسطينية : م القائم على اإلحسانمصلحة مشتركة في استخدام االنتخابات من أجل شرعنة هذا النظا

يمكنها االستمرار في هذه النظام الفاسد الذي يشرف على توزيع المساعدات، واإلسرائيليون يمكنهم القيام 
باحتالل ال يكلفهم أي قرش، والمجتمع الدولي يمكن أن يستمر في هذا الوهم الذي يعيش فيه بأنه ال بديل إذا ما 

ى السالم، فبالنهاية فإن انهيار السلطة الفلسطينية وتعطل أدوات حكمها للشعب الفلسطيني أردنا الحفاظ عل
وهكذا تتواصل االحتفاالت بالديمقراطية تحت نظر مئات . يقضي على اي فرصة من فرص إحداث تغييرات ما

ين، في حين يحرم المراقبين الدوليين، ومهمة هؤالء تنحصر باإلشراف على الديمقراطية الداخلية للفلسطيني
عليهم أن يلقوا نظرة على المعابر ونقاط التفتيش، وجدار الفصل، جوهر وجودهم يبين أنهم ال يفهمون بأن ما 
  . هو مطلوب منهم التأكد من سالمة المشهد االنتخابي هنا، ليست سوى جزء من الحفلة التنكرية التي تجري هنا

  26/1/2006هارتس 
 

  ر واشنطن وتل أبيب وتوت... تعادل فتح وحماس  .51
  حلمي موسى  
الرسالة كانت مدوية، من مراكز االقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى من صناديق البريد في القدس                 

كانت االنتخابات تعبيرا جديدا عن     . المحتلة حيث هتف الناخبون الفلسطينيون باصواتنا يمكن ان نستعيد المدينة         
باالرض، عن الرغبة الدفينة في الرد على االحتالل االسرائيلي الذي كان يتمنى ان             ارادة البقاء، عن االلتصاق     

تسفر المعركة االنتخابية عن حمام دم فلسطيني، يطعن باالهلية الفلسطينية لالستقالل والسيادة ويحفظ السرائيل              
  . مبرر توسعها وصورتها باعتبارها الديموقراطية الوحيدة في الشرق االوسط

خابات نموذجية بكل المعايير الدولية، لم تشبها شائبة سوى انها اقتصرت على الداخل الفلسطيني، الذي               كانت انت 
  ... بات يتولى قيادة معركة الحرية، بعيدا عن الشتات الفلسطيني

فتحت مراكز فرز االصوات على مشهد يوحي بأن النتائج كانت معبرة بدقة وواقعية عن تلك الثنائية الجديـدة                  
حركة فتح المؤسسة للمشروع الوطني الفلسطيني، وحركة حماس االسـالمية المتقدمـة            : داخل الفلسطيني في ال 

بثبات لمنافستها ومشاركتها وربما ايضا وراثتها في صنع القرار الفلسطيني، بعدما حققت تقدما فاق التوقعـات                
ني، ويفرض على المحتـل االسـرائيلي   االولية، يجعل منها القوة الثانية الحاسمة في المجلس التشريعي الفلسطي 

وحلفائه الغربيين تحدي االعتراف بتمثيلها الشعبي وحقها في الحصول على ما يقارب نصف مقاعد الحكومـة                
  . الفلسطينية المقبلة

وبانتهاء عملية االقتراع انتهت، كما يبدو، مرحلة هيمنة الحزب الواحد، فتح، التي حكمت الساحة الفلسطينية في                
  .  األخيرة برغم ظاهرها التعدديالعقود
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فقد شكلت مشاركة حماس في هذه االنتخابات أبرز تهديد لهذه الهيمنة وخلقت ما يمكن اعتباره بدايـة لنظـام                   
ومن الجائز أن نتائج االنتخابات سوف تلغي للمرة األولى وبشكل          . تعددي حقيقي يرتكز على مبدأ المعسكرات     

  .  لتحل مكانها الشرعية االنتخابيةنهائي ما كان يعتبر شرعية نضالية
وقال المتحدث باسم الحركة سـامي      . غير ان حماس رفضت نتائج استطالعات الرأي، مؤكدة انها في المقدمة          

وتثبت ان استطالعات الرأي التي     ) على فتح (ابو زهري ان االرقام التي في حوزتنا تعطي حماس تقدما كبيرا            
  . حماس تعتبر ان نتائجها ستكون اعلى من توقعات استطالعات الرأينشرت نتائجها غير دقيقة مضيفا ان 

وتوفر مشاركة حماس والقوى األخرى في االنتخابات، األساس لتغيير كل صيغ العمل السابقة التي كانت تنقسم                
ت وفضال عن ذلك، يؤمن الكثيرون هنا بأن نتائج االنتخابـا         . بين السلطة ومؤسساتها والفصائل ولجنة المتابعة     

التي يجب أن تترافق مع إصالح منظمة التحرير، سوف توفر األرضية إلعادة ما يـسمى بـالحوار الـوطني                   
  . الفلسطيني إلى مؤسسات السلطة والمنظمة

وعالوة على ذلك، فإن االنتخابات الفلسطينية سوف تقود بالضرورة إلى إقامة نظام ائتالفي من طـراز جديـد                  
غير أن االنتخابات قد تحسم،     . ين أو إلى تحالف واسع لقوى مناهضة لحماس       يمكن أن يستند إلى حكومة الرأس     

فليس من المتوقع بعد اليـوم      . حالة الغموض التي وسمت العالقة بين السلطة وقوى المقاومة        , ربما بشكل نهائي  
كمـا  . مـه أن تقبل الواليات المتحدة وإسرائيل للسلطة باستمرار الحوار مع الفصائل على نزع سالحها أو تنظي      

  . ليس من المتوقع قبول السلطة أو الفصائل المقاتلة بما كانت قد رفضته
وراجت شائعات في أماكن عديدة     . وكانت األوضاع االنتخابية في غزة قد جعلت قيادات فتح تشعر بخطر شديد           

فوق فتح،  غير أن االستطالعات التي أظهرت ت     . حول تحركات ترمي إلى إحباط اإلعالن عن نتائج االنتخابات        
وللمرة األولى ربما في تاريخ فتح، يعلن مـسؤول         . اثارت نوعا من الطمأنينة لدى أوساط كل من حماس وفتح         

  . حملتها االنتخابية الدكتور نبيل شعث أن فتح ستقبل بنتائج االنتخابات حتى لو عنت تحولها إلى المعارضة
في الجو، برغم إدراك الكثيرين بأن غالبية مرشـحي         وليال بدأت حركة فتح احتفاالتها في غزة بإطالق النيران          

  . فتح في دائرة غزة قد فشلوا بالفوز بثقة الناخبين
ووفق معطيات لجان المراقبة، فإن االنتخابات جرت بانتظام وهدوء حسب القانون واللـوائح المنظمـة التـي                 

  . أعدتها لجنة االنتخابات المركزية
كالة ايهود اولمرت ان اسرائيل ال يمكن ان تقبـل بـأن تكـون حمـاس،                قال رئيس الحكومة االسرائيلية بالو    

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة ان اولمرت اوضح، خالل لقائه          . بتركيبتها الحالية، جزءا من السلطة الفلسطينية     
 السناتور الديموقراطي االميركي جوزيف بيدن، ان حماس منظمة ارهابية تدعو الى تدمير اسرائيل ويجب نزع              

  . اسلحتها
ال تحترم التزاماتها االساسية وال     ) فلسطينية(ونقل البيان عن اولمرت قوله لن اجري حوارا سياسيا مع حكومة            

. تكافح االرهاب، نحن مستعدون لتقديم مساعدة كبيرة للفلسطينيين وابو مازن ولكن عليهم الوفـاء بالتزامـاتهم               
  . مكننا ان نثق بمؤسسة تضم حماس بين اعضائهاواضاف ان الحوار يجب ان يبنى على الثقة، وال ي

وكان وزير االمن الداخلي االسرائيلي، جدعون عزرا، قد قال من جهته آمل ان يحصل محمود عباس بعد هذه                  
  . االنتخابات على القوة البرلمانية الكافية لتشكيل حكومة مستقرة قادرة على تطبيق خريطة الطريق

وقـال  . عن الرئيس االميركي جورج بوش قوله انه لن يتعامل مع حماس          نقلت صحيفة وول ستريت جورنال      
بوش للصحيفة في رأيي ان الحزب السياسي ينبغي له، كي يكون حزبا سياسيا، ان يدعو الـى الـسالم حتـى                     
يحافظ على السالم مضيفا ومن ثم فيمكنكم استنتاج الطريقة التي سأتعامل بها مع حماس اذا انتهى بهـا االمـر               

  . واالجابة هي لن نتعامل معكم الى ان تتخلوا عن رغبتكم في تدمير اسرائيل. ضع تتولى فيه مسؤوليةالى و
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وقـال المتحـدث باسـم      . وتمارس واشنطن ضغوطا على ابو مازن ليستبعد حماس عن المشاركة في حكومته           
ية كبـرى بعـدم     وزارة الخارجية األميركية شون ماكورماك أن طلبا صدر في وقت سابق من جانب قوى دول              
  . اشراك حماس في أي حكومة اال اذا تخلت عن العنف وأقرت بوجود اسرائيل، ال يزال فاعال

  . واعلن ماكورماك ان اللجنة الرباعية الدولية ستجتمع االثنين المقبل في لندن لتقييم نتائج االنتخابات الفلسطينية
تخابـات التـشريعية الفلـسطينية هـي انتـصار          اعتبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي ان االن        

وقال الوزير  . للديموقراطية، ودعا كل القوى الفلسطينية الى المشاركة في العملية السياسية والتخلي عن العنف            
الفرنسي ان المشاركة الواسعة في االنتخابات الفلسطينية والهدوء الذي ميزها يدالن على ان الديموقراطية هي               

ابع دوست بالزي ان التقديرات االولية تشير الى تعزيز فتح لمواقعها في حين قـد تـسجل                 وت. التي انتصرت 
وختم انتهز هذه المناسبة لالعراب عن االمل في ان تتخلى كل القوى الفلسطينية بشكل واضـح                . حماس تقدما 

فاقات الموقعـة   وعلني عن العنف، وان تشارك في العملية السياسية، وان تعترف بوجود اسرائيل وبمجمل االت             
  .بين دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

  26/1/2006السفير 
 

  حماس وبوابة الشرعية .52
  زهير قصيباتي     

أما وقد حصل االنقالب في فلسطين، بصعود حماس كقوة بارزة تدخل حلبة الصراع السياسي للمرة األولى ... 
ث المقاعد او نصفها، فالفلسطينيون الذين يدركون منذ ما قبل تحت قبة البرلمان، سواء كان فوزها كاسحاً او بثل

إسقاطهم اوراق القوائم في صناديق االقتراع، ان الجواب اإلسرائيلي عن خيارهم الديموقراطي جاهز، يراهنون 
  ...على شجاعة السلطة في االعتراف بالواقع الجديد

 العالقة بين الحكم والمجلس التشريعي، حركة وهم يتطلعون الى احترام السلطة وشريكها المستجد في لعبة
تغيير في السياسة وبها، سلماً، وإال الفخ الكبير الذي لطالما حلمت اسرائيل به، أي : حماس خيارهم الحقيقي

وإذا كان بديهياً ان االختبار صعب، صعوبة تسليم . نزاع اإلرادات على رقاب الفلسطينيين جميعاً، وبالقوة
بخسارة تفرده بالقرار، وقدرته على ترويض رغبات المتضررين والمنتفعين، ) كة فتححر(الحزب الحاكم 

وصعوبة ضبط الحركة اإلسالمية جموح انتصارها السياسي األول، بسالح الشرعية االنتخابية، فاألكيد في آن 
  .أن لالمتحان فصوالً، بعد انحسار ضجيج الحمالت االنتخابية، واالتهامات

صر ونكسة حزب السلطة امام تقدم الحركة، فصل جديد في الصراع على شرعية القرار، لن بعد انتصار المنت
، واألرجح ايضاً انه لن يتأثر بعرض حماس ) مليون دوالر35(تبدل فيه شعارات الحملة االنتخابية الباهظة 

الحركة تزايد على لكأن . غصن الزيتون الذي استعارته من الراحل عرفات، لتقبل بحوار بالواسطة مع اسرائيل
ابو مازن شريكاً بديالً في أي حوار، على رغم مراراته التي تكررت معها مآسي الزعيم التاريخي للثورة 

لكأن حماس تنحو الى نسخة منقحة عن تجربة مأسسة الثورة في الدولة، من دون ان يتضح هل . الفلسطينية
ار، تكتيك انتخابي للرد على هواجس األميركيين الغصن الذي لوح به الزهار لفتح قناة شرعية لذلك الحو

وخليفة شارون، ام انعكاس لصراع صامت في صفوف الحركة اإلسالمية، بسبب قبول قيادتها االنخراط في 
  .لعبة السلطة عبر البرلمان وشراكة في الحكومة

ت ساعة غيبوبة في محنة يبقى أال تؤخذ بنشوة انتصار عمياء، تتحول انقالباً على الحلم الفلسطيني، اذا حلّ
  .استئثار تطيح بكل ما بقي من حلم الدولة

  26/1/2006الحياة 
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  فتحي عطوة 
وفي ضوء هذه النتائج المتوقعـة بتقـدم        . شهدت االنتخابات الفلسطينية منافسة محتدمة بين حركة فتح وحماس        

وتـصدر مختلـف    . تحظى حماس عبر االنتخابات بدور في الحكومة الفلسطينية ألول مـرة          حماس يرجح أن    
فالرئيس محمود عباس لم يستبعد مشاركة حماس فـي         , األطراف إشارات متناقضة حول دور حماس المنتظر      

 في  في حين يثير مشاركة حماس في االنتخابات قلقا كبيرا        , الحكومة لكن بشرط أن تصبح مستعدة لنزع سالحها       
وعشية إجراء االنتخابات قال المتحـدث باسـم البيـت األبـيض شـون              , إسرائيل والواليات المتحدة وأوروبا   

اليغير مـن نظـرة     ) طرف ثالث (ماكورماك إن إعالن حماس مؤخرا أنها قد تتفاوض مع إسرائيل من خالل             
مة اإلسرائيلية ايهود اولمرت    لكن القائم بأعمال رئيس الحكو    . على حد وصفه  ) كمنظمة إرهابية (واشنطن إليها   

وقال انه مهما تكن    . قال في كلمة في هرتسليا ان الدولة العبرية أقوى من أن تخشى فوز حماس في االنتخابات               
النتائج فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطالب بتنفيذ تعهده السرائيل وللمجتمـع الـدولي بتجريـد                

حاول تخطي هذه اإلشارات باإلعالن عن رغبتها في التفـاوض مـع            لكن حماس نفسها ت   . حماس من سالحها  
وأعلن محمود الزهار القيادي البارز في حماس أنه من الممكن أن تجري حماس مفاوضـات غيـر                 , إسرائيل

  . شريطة أن تكون جادة وتحقق مصلحة للفلسطينيين, واعتبرها وسيلة ال حرمة فيها, مباشرة مع إسرائيل
وطبقـاً للقـانون مـن      ? ي السيناريوهات المطروحة بعد إعالن نتائج االنتخابات التشريعية       والسؤال اآلن ما ه   

المؤكد أن الرئيس محمود عباس سيطلب من الكتلة األكبر في المجلس تشكيل الحكومة المقبلة وهي فـي هـذه                   
ألخيرة فإن المشهد   وإذا ما صحت نتائج استطالعات الرأي العام الفلسطيني ا        , حركة فتح , كما هو مرجح  , الحالة

أن تشكل فتح الحكومة باالئتالف مع كتل مستقلة وفي حـال           : الفلسطيني سيكون أمام ثالثة احتماالت وهو أوالً      
فشلها في ذلك فإن الرئيس سيطلب من الكتلة الثانية في المجلس وهي حماس أن تشكل الحكومة أمـا الخيـار                    

  .  حماس وفتحالثالث فهو تشكيل حكومة باالئتالف ما بين حركتي
وال تـستطيع   , فهي ال تتمنى نجاح حماس    , ويمكن القول أن الخيارين األخيرين يمثالن األسوأ بالنسبة إلسرائيل        

ولذلك احتاطت إسرائيل من خالل تسريب وثيقـة حـول          . أن ترفض نتائج انتخابات ديمقراطية بمراقبة دولية      
اول أن تؤثر على نتائج االنتخابات من خالل        فهي تح , التعاون مع حماس لكي تضرب عصفورين بحجر واحد       

  . وفي نفس الوقت التلميح بأنها يمكن أن تتعامل مع حماس مستقبال, إضعاف موقف حماس 
, وتعود هذه الوثيقة التي سربها جهاز الموساد إلى فترة وجود الرئيس عرفات كما تشير الوثيقة غير المؤرخـة                 

 نشرت أمس بان تقوم إسرائيل بتصفية قيادة حركة فتح المتمثلـة فـي              وتوصي الوثيقة اإلسرائيلية السرية التي    
الرئيس الشهيد ياسر عرفات واستبدالها بقيادة حركة حماس كشريك سالم شريطة أن تقبـل حمـاس باتفاقيـة                  

  . أوسلو
وذكرت الوثيقة انه بعد ثبوت المعلومات حول أن الرئيس عرفات أعطي أوامر بتنفيذ عمليات ضـد إسـرائيل                  

عد فشل مفاوضات كامب ديفيد فان جهاز الموساد اإلسرائيلي يوصى بنفي الرئيس عرفات وإزاحـة حركـة                 وب
فتح عن السلطة وعقد اتفاق مع حركة حماس التي وصفتها الوثيقة أنها األقرب لعقد اتفاق شـريطة أن تقبـل                    

  .ت وعلى أية حال سيجيب المستقبل على تحقيق أي من هذه االحتماال. اتفاقية اوسلو
  26/1/2006عكاظ 
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