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   القدس مركز التجاذب االنتخابي الفلسطيني بين التأجيل والمزايدة .1
ل محمود عباس، امس، ان ثمة اتفاقا بين الـسلطة والفـصائل    وق: نقال عن وكاالت   3/1/2006السفير  نشرت  

 فيها، غير ان سامي أبو زهـري،        على ارجاء االنتخابات التشريعية اذا منعت اسرائيل المقدسيين من المشاركة         
وقال ان دورنا كأحزاب فلسطينية يتمثل فـي بـذل الجهـد الزالـة              . شدد على أنه ما من اتفاق لقبول التأجيل       

اضاف ان عدم إجراء االنتخابات في موعدها سـيكون         و. العقبات، وليس ان نأخذها كذريعة إلرجاء االنتخابات      
  . لشعب الفلسطينيتكريسا لألزمة الداخلية التي يعيشها ا

تأجيل الخالد مشعل، في الخليج، لمناقشة فكرة       بتوقعت مصادر فلسطينية أن يلتقي ابو مازن        في نفس السياق،    و
كانت اللجنة المركزية لفتح قد شددت، في ختام اجتماع طـارئ           في حين   . وانعكاساتها على الساحة الفلسطينية   

قـال عبـاس    حيث  . ئها في االنتخابات شرط الجرا    المقدسيينعقدته امس االول في رام اهللا، على ان مشاركة          
 رسالة الى ابو مازن بعد انتهاء االجتماع تطالب بتأجيل االنتخابات بـسبب             وازكي، ان اعضاء في اللجنة، بعث     

  . الفوضى واحتمال منع االقتراع في القدس
 بشكل جماعي من التنافس د عدد من نواب فتح باالنسحابيهدت: غزةمن  3/1/2006 الشرق األوسط وذكرت

 ان مضيفا ، نبيل شعث ذلكوأكد. في االنتخابات في حال لم تسمح اسرائيل باجراء االنتخابات في القدس
 لن نقبل بأية سابقة لضياع القدس، وعندما نقول ذلك قالو. السلطة لن تقبل بحلول وسط داخل المدينة المقدسة

ا من موقف مبدئي بأن القدس هي جزء من االراضي الفلسطينية وال فاننا ال نستخدم القدس ذريعة وانما انطالق
ولم يستبعد ان يمارس المبعوثان االميركيان الى المنطقة، الضغط على اسرائيل .  مهما حصلهاتنازل عن

  . للسماح بمشاركة المقدسيين من دون عراقيل
 االنتخابات يبه المستحيل أن تجرمن ناحية ثانية اكدت مصادر في حماس أن الحركة باتت تدرك أنه من شو

  .في موعدها المحدد بسبب حالة الفلتان األمني المنظم
 مصادر فلسطينية مطلعة، أن ه ذكرتإلى ما: رام اهللا  من 3/1/2006 الغد األردنية  مراسليوسف الشايبونوه 

 العامة لعدة محمود عباس، طلب من السعودية ومصر الضغط على حماس للموافقة على تأجيل االنتخابات
أشهر، يتمكن من خاللها بوضع حد لتفاقم حالة الفلتان األمني، السيما في غزة، ويتلقى جواباً واضحاً من 

  .إسرائيل حول مشاركة المقدسيين
 عباس انه لن يوقع قراراً بتأجيل االنتخابات اال في حالة منع إلى تاكيد: ابو ظبيمن  3/1/2006 الحياة ولفتت

.  انه سيقبل بنتائج االنتخابات سواء كانت نتائجها لصالح حماس أو فتح أيضاوأكد.  في القدسائهاسرائيل اجرا
 وكشف عن تشكيل لجنة للتنسيق بين الفصائل ، أن التهدئة واألمن ضرورة حتمية الجراء االنتخاباتأضافو

لسطينية ان تأجيل يرى مراقبون في األراضي الف في حين .لضمان التهدئة بالتعاون مع وزارة الداخلية
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 لن تتمكن في الفترة المقبلة من حل هاألن، االنتخابات لفترة أخرى مقبلة سيخدم حماس أكثر مما يخدم فتح
كما ال يظهر في األفق اية بوادر لحلول . مشكالتها الداخلية أو مشكالت المجتمع والسلطة من فوضى وفساد

  .، كما يرى الدكتور خليل الشقاقيسياسية
من  المراقبون األوروبيون امس، هأعلنما : القدس المحتلةوبيت لحم من  3/1/2006لحياة الجديدة  اوأوردت

وعقدت . قطاعال مراقبا منهم، انتشروا في الضفة وقطاع غزة، رغم حوادث االختطاف التي شهدها 32أن 
ا اوروبيا خالل األيام  بلد22 مراقبا من 136فريق مؤتمرا صحافيا بالقدس، قالت فيه انه سيتم نشر الرئيسة 

واضافت بان ما حدث في غزة، لم يثنهم عن قرار االستمرار في عملهم، وفي الوقت نفسه، . المقبلة، لإلشراف
 ان همي االساسي هو  قائلة،واكدت. همفإنهم يتابعون أية تطورات أمنية، ويدرسونها من اجل الحفاظ على امن

او في حال منعوا من القيام   حال كان هناك خطر فعلي يتهددهم،ن لن ينتشروا فيي المراقبأضافت أناالمن و
  قائلة،وتابعت. كما اكدت ان المراقبين سيتعاملون مع حماس مثل اي حزب يشارك في االنتخابات. باعمالهم

عندما نمنع حزبا يمثل شريحة مهمة من المشاركة، نكون قد منعنا السكان من المشاركة في التصويت، وهذا 
 . معقولامر غير

  
  شارون يقترح بديالً لخريطة الطريق ووصاية أميركية على السلطة  .2

نشر رئيس تحرير معاريف وكبير مراسليها السياسيين، امس، مـا          : 3/1/2006السفير   في   حلمي موسى كتب  
وتقـوم  . أسمياه بالخطة السياسية الحقيقية التي تعد في األشهر األخيرة، استعدادا للوالية المقبلة لحكومة شارون             

الخطة الجديدة على أساس أنها بديل لخريطة الطريق، وعلى أن باالمكان إقرار الحـدود الـشرقية إلسـرائيل                  
وتستند خطة شارون على فرضية أن تصعيدا سيطرأ بعد االنتخابات الفلسطينية،           . باالتفاق مع اإلدارة األميركية   

وهذا يعني أن المرحلة األولى من خريطـة        . رهابوأن السلطة ستعجز عن تنفيذ شرط تفكيك البنى التحتية لإل         
ولكن حتى لو لم تتحقق هذه الفرضـية        . الطريق لن تنجز وأن السلطة الفلسطينية لن تفلح في إقامة سلطة جدية           

ولم يشهد الوضع األمني تصعيدا، فإن أحدا في إسرائيل أو الواليات المتحدة أو أوروبا وفق الخطة ال يتخيل أن                   
وبالتـالي فـإن خريطـة      . عباس من إقامة سلطة توفر الحد األدنى من شروط خريطة الطريق          يتمكن محمود   

 انوترى الخطة أن إسرائيل والواليات المتحدة ستـشرع       . الطريق ستبقى ورقة توت يستعملها شارون كما يريد       
تـل أبيـب    وتوضح الخطة أن حدود االختالف بـين        . بمباحثات سرية لالتفاق على الحدود الشرقية إلسرائيل      

 في المئة من مـساحة الـضفة        12 إلى   8واالختالف يتراوح بين    . وواشنطن في هذا المجال ليست كبيرة جدا      
وشدد تقرير معاريف على أن الفكرة عرضت على مسؤولين كبار فـي إدارة             . ستضمها إسرائيل إلى أراضيها   

ملي في المفاوضات بين إسـرائيل      بوش، وأنه تم التوضيح لألميركيين أنه بسبب انعدام فرص تحقيق إنجاز ع           
وبكلمات أخرى تحاول إسرائيل دفـع الواليـات        . والفلسطينيين، فان واشنطن هي الشريك الطبيعي في القضية       

وتشدد إسـرائيل   . المتحدة الداء دور الوكيل أو الوصي على الفلسطينيين العاجزين عن إدارة شؤونهم بأنفسهم            
اتفاق موقـع مـع     : والهدف هو . ة الفرص التي توفرها السنتان المقبلتان     على أن الغاية من الخطة استغالل نافذ      

ويقـول رجـال شـارون    . واشنطن يحدد حدود إسرائيل الشرقية، وهو اتفاق ستكون له أهمية دوليـة كبيـرة         
لالميركيين، أن بوسعهم التلويح بإنجاز تاريخي والقول أن إدارة بوش كانت الوحيدة التي نجحـت فـي دفـع                   

النسحاب من أكثر مناطق الضفة، وإخالء عشرات المستوطنات وعشرات آالف المستوطنين والسماح            إسرائيل ل 
وفي مقابل ذلك، ستنال إسرائيل إقرارا أميركيـا        . بإقامة دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي في الضفة الغربية        

حياء العربية في القدس إلى السيادة      بالرفض التام لحق العودة والسيادة في القدس القديمة كلها، مع نقل جميع األ            
جدار وإخالء تدريجي للمستوطنات ومـساعدة      الوتفترض الخطة أن يشمل االتفاق أيضا إتمام بناء         . الفلسطينية

وبوسع شارون االدعاء أنه أعلن جازما عدم وجود انسحابات أخرى أحادية الجانب،            . مالية سخية من واشنطن   
كما ان بوسع شارون الزعم     .  مع الواليات المتحدة، كوكيل عن الفلسطينيين      وأن ما تم هو انسحاب متفق عليه،      
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ويمكن لشارون أيضا القول أنه أوفـى       . أنه واصل التمسك بخريطة الطريق إلى أن وصلت إلى طريق مسدود          
وأشـار  . بما وعد به في البرنامج الحزبي لكديما بشأن رسم الحدود الدائمة إلسرائيل وبتوقيع أميركي رسـمي               

الكاتبان إلى تحفظ مهم، وهو أن هذه الخطة لم تحصل بعد علـى موافقـة أميركيـة، وأن كبـار المـسؤولين                      
وظهرت هـذه الخطـة بـشكل       . األميركيين سمعوها باهتمام، وعرضوا مالحظات، لكنهم لم يعلنوا قبولهم لها         

وأشارت معـاريف   . جددمفصل في عدد تشرين األول من مجلة كومنتري األميركية المقربة من المحافظين ال            
وقالت الصحيفة أن وصية كيـسنجر  . إلى أن كيسنجر يؤيد هذه الخطة ويمكن أن يكون بين أوائل المبادرين لها 

  . هي المحافظة على سرية االتصاالت اإلسرائيلية األميركية بغرض عرض المسألة كأنها إمالء أميركي
ذه الطبخة على المائدة متبلة يشتم منها نـوع مـن           وقال الكاتبان أنه بحسب تصور كيسنجر، يجب أن توضع ه         

وثمة جهات إسرائيلية قلقة من أن ذلك لن يكون فقط إيهاما بإكراه إسرائيل، وأن إدارة بوش                . اإلكراه إلسرائيل 
سوف تحاول تحسين صورتها في العالمين العربي واإلسالمي على حساب إسرائيل وأنها لن تكتفي بإنجاز دولة                

ة في الضفة، لكنها اإلنجازات اإلقليمية التي تحاول إسرائيل الحصول عليها في الـضفة، وفـي           فلسطينية متصل 
  .الكتل االستيطانية وفي القدس أساسا

رئيس تحرير معاريف وكبير أن  3/1/2006الحياة ذكرت الناصرة أسعد تلحمي ونقالً عن مراسلها في 
 وآذار موجة من العمليات اإلرهابية الرهيبة بحدتها  أن تعم إسرائيل في شباطانمراسليها السياسيين يفترض

 .تنفذها حماس كضربة وقائية تحول دون قيام السلطة الفلسطينية بجمع أسلحة عناصرها
 صائب عريقات الخطة مجرد مخطط خبيث واضغاث أحالم، مؤكداً أنها لن تنجح، موجهاً .من جهته، اعتبر د

السلطة، ولوقف انتشار الفوضى، وهما العنصران اللذان تعتمد عليهما الى الشعب الفلسطيني دعوة لمنع انهيار 
 .الخطة اإلسرائيلية الجديدة، كما قال

صحيفة معاريف نقلت عن مصادر      أن   عبدالقادر فارس  نقالً عن مراسلها في غزة     3/1/2006عكاظ  وجاء في   
   . مقربة أنه وعندما تخرج الخطة الى النور فإن شارون سينكرها بشدة

الناطق باسم شارون رفض التعليق، في       أن    البيان والوكاالت  ،واشنطنوالقدس  من   3/1/2006البيان  ضافت  وأ
نحن والفلسطينيون بدأنا لتونا    : وقال. حين نفى مصدر سياسي إسرائيلي بارز التقرير ووصفه بأنه محض تكهن          

  . في تنفيذ خريطة الطريق لذلك من السابق ألوانه جداً إعالن موتها
قال للبيان ان شارون ال يخفي سياسته القائمة على شـطب الـشريك الفلـسطيني والقيـام                  فقد    نبيل شعث  أما

  .  لن يكون مفاجئا إقدامه على ضم القدس والكتل االستيطانية في الضفة،بخطوات أحادية الجانب، لذلك
وقـال  . ي للدفاع عن القـدس    وأثارت الخطة مخاوف اللجنة المركزية لفتح التي اعتبرتها مدعاة لتكاتف فلسطين          

يجب ان يدفع ذلك جميع الفصائل للتحرك لحماية القدس وعدم القبول بـإجراء االنتخابـات دون                : عباس زكي 
ان إجراء االنتخابات من دون مشاركة أهالي القدس سـيعتبره اإلسـرائيليون            : وأضاف. مشاركة أهالي المدينة  

  . نفيذ برنامجهتنازال مسبقا عن المدينة ما يسهل على شارون ت
تقرير وأكد في تصريحات للبيان     الوفي واشنطن، نفى مسؤول في الخارجية األميركية وجود أساس لما جاء في             

أن الواليات المتحدة ملتزمة بموقفها المعروف في مساعدة الطرفين للتوصل إلى السالم بينهما، وان الواليـات                
حدود يتم التفاوض عليها بين الطـرفين، وهـي متروكـة           المتحدة، تعتقد أن موضوعات القدس والالجئين وال      

للمرحلة النهائية، وبالتالي فإنه ال يوجد أي أساس أو صحة لما يقال عن تفاوض بين الواليات المتحدة وإسرائيل                  
  . وأن الواليات المتحدة ليست طرفاً لتتفاوض، وإنما هي تقوم بدور الوسيط. حول هذه الموضوعات

  
  نظام األسد في خطر لكنه قد يبقى : رية اإلسرائيليةاالستخبارات العسك .3

ترى شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، وفـق تقريـر نـشرته يـديعوت             : محرر الشؤون اإلسرائيلية  
أحرونوت امس، أن الفترة المقبلة ستشهد انعدام استقرار وهناك توقعات بالتصعيد في كل الجبهات، متوقعة أن                
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ي بشار األسد معرض لالنهيار لكنه قد يصمد، وان يقترب الجهاد العالمي مـن إسـرائيل،             نظام الرئيس السور  
ومع ذلك فإن رؤيـة االسـتخبارات       . فيما سيتزايد ميل األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا، للمجازفة           

  . والهاإلسرائيلية تتوقع استمرار التهدئة وترى أن الوضع االستراتيجي إلسرائيل في أفضل أح
ونقلت يديعوت عن ضابط رفيع المستوى في شعبة االستخبارات العسكرية قوله إن الفترة المقبلة ستشهد انعدام                

الشمالية، نتيجة أفعال حزب اهللا، حسابات خاطئة من جانب         : استقرار وهناك توقعات بالتصعيد في كل الجبهات      
وعلى الجبهة اإليرانية، حيـث مـن       . بكل صنوفها بشار األسد أو ربما من نشاطات لمنظمات الجهاد العالمي          

وفي الجبهة الفلـسطينية،    . الجائز أننا نسير نحو أزمة في شهر آذار بعد أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم             
ولذلك فإن قسما من الكوابح يضعف ويتقلص ومـن         . حيث انتهت على األقل من الزاوية الرسمية حالة التهدئة        

  . يتقلص أيضا بعد االنتخاباتالجائز أن قسما آخر س
ويضيف الضابط اإلسرائيلي الكبير أنه على المدى القصير فإن الرسالة األساسية لشعبة االستخبارات تفيد بـأن                

هـل المنـاخ االسـتراتيجي مـريح        : غير أن السؤال الجوهري هو    .  قد يتسم بالتصعيد والتدهور    2006عام  
فبعد إسقاط صدام حسين ونزع أسلحة الدمار الشامل من ليبيـا،           . ذلكإلسرائيل؟ واإلجابة العامة هي أنه فعال ك      

وانسحاب سوريا من لبنان وسلسلة طويلة أخرى من األحداث، نشأ وضع استراتيجي أفضل إلسـرائيل علـى                 
  . المدى األبعد

الـذي  ويشير تقرير يديعوت إلى أن حديث نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام إلى قنـاة العربيـة،                   
فهذه االستخبارات كانت   . وصفته الصحافة اللبنانية والخليجية بالقنبلة، لم يفاجئ بفحواه االستخبارات اإلسرائيلية         

وبحـسب  . واآلن صار يبدو أن كرسيه أكثر تضعضعا      . قد أشارت إلى كرسي بشار المتقلقل قبل شهور عديدة        
تي يمر بها قوية جدا، وقد فقد عددا من عناصـر           والهزة األرضية ال  . الضابط الكبير فإن نظام بشار في خطر      

ومن الجـائز   . قوة نظامه وبينها وزير الداخلية غازي كنعان، الذي أؤمن بأنه انتحر فعال، ونائب الرئيس خدام              
وإذا صحونا صباح غد وسـمعنا      . أن تكون نهاية النظام قريبة وال نستبعد احتمال حدوث ذلك في العام القريب            

  . يعرض استبدال بشار، فلن نصاب بالذهولأن أحدا في دمشق 
فليس لبشار بـديل حقيقـي      . غير أن الضابط استدرك كالمه وقال غير أن الوضع ليس بسيطا إلى هذه الدرجة             

وليست هناك عناصر قوة تتبدى اآلن كصاحبة نية أو قدرة على وراثته، ولذلك فإن هذا االمر قد يساعده علـى       
ات في سوريا، بسبب فقدان هذا البديل، تخشى من الفوضى التي قـد تـسود               وكل الجه . المحافظة على نظامه  

سوريا بغياب بشار ولذلك فإن األسرة الدولية ترى أفضلية معينة ببقاء بشار ضعيفا ووفقا لذلك تمارس عليـه                  
والسؤال هو ماذا سيفعل بشار في لحظة الحقيقة، هل سيقرر التضحية بأحـد مـن مقربيـه                 . ضغوطا مدروسة 

ين سلطته من البقاء أم سيقرر ارتكاب حماقة أخرى تدمر كل شيء كتنفيذ عملية اغتيال مثيرة أخـرى أو                   لتمك
  . شيء من هذا القبيل؟ وبسبب عدم توفر بديل فعلي له، ليس من المؤكد أنه سينهار في النهاية

 المركب الذي يعيـشه     وأشار التقرير إلى أنه عندما يكون األسد محشورا، فإنه ال يسع إسرائيل تجاهل الوضع             
األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا، الذي قبل أسابيع حاول اختطاف جنود في قرية الغجر في عملية                   

ويقول الضابط الكبير إن نصر اهللا يعيش تحت ضغط كبير جدا بسبب هوية حزب اهللا               . منسقة وبتسليح استثنائي  
فنصر اهللا يريد تـصعيدا     . ، ولكنه يرى أنها مجازفات مدروسة     وميل نصر اهللا للمجازفة يتعاظم    . كحزب مقاتل 

  . مدروسا وهو يعتقد أن الحلبة الشمالية حلبة مسيطر عليها لن تحطم إسرائيل فيها قواعد اللعبة
ويمكن العثور على شهادة على رهافة إحساس حزب اهللا في الدقائق األولى التي أعقبـت إطـالق صـواريخ                   

فبعد دقائق معدودة من إطالق الصواريخ سارع مصدر في الحزب إلى إنكـار             . إسرائيلالكاتيوشا األخيرة نحو    
كل مسؤولية عن إطالق الصواريخ، وبعد أيام أعلنت منظمة جهادية تنسب نفسها للقاعـدة مـسؤوليتها عـن                  

يـر  فنحن نعـيش فـي ذروة تغي  . وهنا أيضا بحسب الضابط اإلسرائيلي تبدو الصورة قاتمة حتى اآلن   . العملية
  . جوهري، حيث إن الجهاد العالمي يتجه نحو بالد الشام وعلى وجه الخصوص نحو إسرائيل
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ويضيف ضابط االستخبارات أنه إذا لم ينشغل الجهاد العالمي في السنوات األربـع األولـى مـن االنتفاضـة                   
ات اإلرهابيـة هنـا،     بالموضوع اإلسرائيلي ألنها رأت في المنظور العام أن إسرائيل نالت االهتمام من المنظم            

وتحولت إسرائيل إلـى هـدف للجهـاد        . فإنه مع بدء حالة التهدئة نشأ فراغ حاول الجهاد العالمي الدخول إليه           
العالمي وهذا ما يمكن أن يتجلى بعدد من الخطوط إطالق صواريخ أو قذائف أو تنفيذ عمليات كبرى كـضرب                   

 وبناء عليه فإن على إسرائيل االسـتعداد بـشكل خـاص            .تجمعات سكانية يهودية وإسرائيلية في أرجاء العالم      
  . للخطر الجديد الذي سينشأ في هذه الفترة

فالطموح اإليراني للحصول   . وليست لدى ضابط االستخبارات اإلسرائيلية كلمات مطمئنة حول الخطر اإليراني         
ه على البقاء والتأثير فـي      على قدرة نووية عسكرية من منطلق استراتيجية كبرى للنظام ترمي إلى زيادة قدرت            

  . المنطقة، غدا أوضح من أي وقت مضى
وهناك جهات مختلفة   . ويعتقد الضابط أن االنتخابات الفلسطينية على األبواب والحرارة تكاد تصل درجة الغليان           

وثمـة  . في حركة فتح تطالب بتأجيل االنتخابات، في حين أن أبو مازن متردد والفوضى على األرض تتزايـد                
ت ذات وزن تطالبه بتأجيل االنتخابات، غير أن أبو مازن يؤمن بأن حماس في نهاية المطاف سوف تكسب                  جها

وبحسب رأيي فإنه غير مخطـئ بـشكل كبيـر وأن           %. 20-25وزنها الحقيقي الذي يتراوح في اعتقاده بين        
هناك من يزعم   غير أن السؤال ماذا سيحدث بعد ذلك؟        %. 30-40حماس قد تحصل على أكثر من ذلك بحدود         

والمشكلة الحقيقية هي أن حمـاس تـدخل        . أن حماس سوف ترضى، وسيكون أصعب عليها العودة إلى القتال         
كما أننـا نعـرف     . االنتخابات كمنظمة مسلحة ولذلك نواصل نحن الحديث على المستوى الميداني عن سلطتين           

  . على وجه اليقين أن حماس استغلت فترة التهدئة لبناء قوتها
وبحسب رأي الضابط اإلسرائيلي فإن التهدئة انتهت من الوجهة         . ك سؤال عن استئناف التهدئة أو انتهائها      وهنا

ومصلحة حماس، خاصة إن فازت في االنتخابات، لن        . الرسمية، ولكن مصلحة غالبية الجهات بقيت على حالها       
ى أن نصف السنة القريبة سوف يتميـز        لذلك فإننا نر  . تتغير وبالتأكيد إن كان هذا ما يريده الشارع الفلسطيني        

ستكون انتخابات في المناطق، بعدها انتخابات في إسرائيل وبعد ذلك انتظـار            . بالمراوحة في المكان وبالتريث   
  . تركيب الحكومة في إسرائيل وبذلك يمر نصف عام تقريبا

كما أن جدول اعمال    . فلسطينيويعتقد ضابط االستخبارات اإلسرائيلية أنه ليس ألبو مازن بديل على الصعيد ال           
والمشكلة التي قد تنشأ هي عنـدما ال        . أبو مازن المتعارض مع جدول اعمال حماس يحظى بتأييد شعبي واسع          

  . يستطيع أبو مازن العمل في الحلبة السياسية الفلسطينية إن أصيبت بالشلل أو حين ترفض الخضوع إلمرته
 لن يكون عام الحسم، ولكنه سيتضمن الكثير مـن القـرارات             ربما 2006ويخلص الضابط إلى القول إن عام       

ربما سوف يتقرر مصير نظام األسد وتجريد حزب اهللا من سالحه، ولكن لن يكون              . الحاسمة الصغيرة والمهمة  
وبناء عليه ينبغي إلسرائيل أن تستعد لمواجهة التصعيد والتـدهور فـي         . هناك حسم كبير في الحلبة الفلسطينية     

 .استراتيجي غير سيئ بالنسبة لهانطاق محيط 
  3/1/2006السفير 

  
  الفلتان االمني يتفاقم في غزة في ظل شبهات حول اسبابه .4

 ان الشرطة ، شهود عيانهقال ما :غزة من  وليد عوضعن مراسلها 3/1/2006القدس العربي نشرت 
وبدأ الحادث عندما . سالفلسطينية تبادلت اطالق النار مع مسلحين من جماعة منبثقة عن فتح في غزة ام

 مطالبين باطالق سراح زميل لهم ،مسلحون اثنتين من سيارات الشرطة في منطقة خان يونسالاختطف 
 عادواا حيث  مطلبهم، ىوقال المسلحون ان االشتباكات انتهت عندما وافقت الشرطة عل. تحتجزه الشرطة

 .  أيضا قوات االمنىالعربتين ال
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 صباح امس، واالعشرات من افراد الشرطة الفلسطينية اغلق أن :غزة من 3/1/2006 الشرق األوسط وجاء في
معبر رفح مجدداً وأقتحموا العديد من المؤسسات الرسمية في المدينة، احتجاجاً على مقتل احد زمالئهم قبل 

ناصر وبخالف ما كانت عليه المظاهر االحتجاجية لع. قتلةال بضرورة االقتصاص من واطالبحيث . خمسة أيام
ما حدث  يمثل إحدى الخطوات أن واعتبر مدير شرطة رفح . همالشرطة، فقد انضم ضباط من الرتب العالية ل

  . مطالبالاالحتجاجية، مشدداً على أن االحتجاج سيتواصل بشكل يومي ولمدة ساعتين حتى تتم تلبية 
اضاف ان العشرات من افراد و. اعتبر مدير عام الشرطة الفلسطينية ما حدث بأنه تمرد عسكريمن جهته و

حذر في سياق آخر و. هم لقيادة الكتائب ضماناً لحمايتهمئالشرطة انضموا لكتائب شهداء االقصى، واعطوا وال
من اجراء االنتخابات في ظل االوضاع األمنية المتدهورة، مشدداً على ان الشرطة لن يكون بامكانها حماية 

  .صناديق االقتراع
ن رجال األمـن    أل مصادر أمنية فلسطينية وشهود أمس       وقإلى  :  من غزة  3/1/2006اتية   الخليج اإلمار  ولفتت

حاول مـسلحون    , خطف يابانيين يعمالن مع مؤسسة دولية في منطقة رفح         تمكنوا من إحباط عملية   الفلسطيني  
  .مجهولون القيام بها

  
   القدس اسرائيل تمنع لقاءا إنتخابيا لفتح في .5

  انتخابيا  عيان فلسطينيون في القدس الشرقية أن الشرطة اإلسرائيلية فضت اجتماعا          أفاد شهود  :والوكاالت غزة
وقال أحمد غنيم إن الـشرطة  . بدعوى عدم حصولهم على ترخيصمن كوادر فتح  20مساء أمس حضره نحو     

ـ                دس فـي   أبلغتهم بعدم شرعية االجتماع لكون الحكومة اإلسرائيلية لم تتخذ بعد قراراً بشأن مشاركة أهالي الق
 لمدينـة واعتبر هذا اإلجراء مؤشرا على النوايا اإلسرائيلية تجاه العملية الديمقراطية في ا           . االنتخابات التشريعية 

   . حترام االتفاقيات الموقعة مع منظمة التحريرإداعيا المجتمع الدولي للتدخل لحمل إسرائيل على 
  3/1/2006البيان 

  
  ستمرار الدعمعباس يحصل على تطمينات خليجية بشأن ا .6

عباس حصل على وعود محمود  بدا واضحا أن :شفيق االسدي,  محمد المكي أحمد –ابوظبي , الدوحة 
 واتضح ذلك من تأكيدات أطلقها نبيل ابوردينة الذي قال . خالل جولتهوتطمينات خليجية باستمرار الدعم

والعربي للشعب الفلسطيني، سياسياً ن الدعم الخليجي أ الفلسطينية -للصحافيين عقب المحادثات القطرية 
ومالياً، لم يتوقف وقد سمع الرئيس في جولته كالما مطمئنا ووعودا ايجابية وطيبة من قادة دول مجلس 

 لفت الى حاجة السلطة الى المزيد من المساعدات لمواجهة الظروف الناتجة عن استمرار سياسة هلكن. التعاون
.  مليون دوالر900ادت الى تفاقم العجز فى الموازنة الفلسطينية الذي بلغ الحصار واالغالق االسرائيلي التي 

أكد ولي عهد  من جهته .وقال إن االشقاء العرب لن يتخلوا عن الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف
أبوظبي دعم االمارات لصمود الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمها اقامة دولته 

ستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، ولفت الى ضرورة التقيد بالشرعية الدولية والعمل على الم
 .تفعيل خريطة الطريق

  3/1/2006الحياة 
  

 اسرائيل تغتال في غزة نشطاء من الجهاد .7
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 ان ،ةمصادر امنية فلسطينيبه فادت  أا م:غزة من  وليد عوضعن مراسلها 3/1/2006القدس العربي نشرت 
ثالثة ناشطين فلسطينيين استشهدوا مساء امس في غارة جوية اسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم جباليا شمال 

  .وقالت ان السيارة تخص اعضاء في الجناح المسلح لحركة الجهاد .مدينة غزة
نهت عمليـا   أيا  ن عملية جبال  من أ  نافذ عزام    هاكدإلى ما   : جدةمن   3/1/2006 عكاظ    مراسل فهيم الحامد ولفت  
. وقال ان الحركة سترد وبعنف على العدوان االسرائيلي بالطريقة المناسبة وفـي الوقـت المناسـب                . الهدنة

ومن جهتـه اكـد مـشير       . واضاف ان هذا التصعيد يجسد عدم رغبة الطرف االسرائيلي في االلتزام بالهدنة           
ولكن بعملياتها السابقة ضد قـادة وناشـطي        المصري ان اسرائيل اسقطت الهدنة رسميا ليس بعملية امس فقط           

 مشيرا الـى    ،واتهم اسرائيل بانها تسعى الى تخريب اجواء االنتخابات بهدف تأجيلها او حتى الغائها            . الفصائل
لكنه ناشـد   , عمليةالوقد ندد نبيل شعث ب    . انها تدرك ان الحركة سوف تكون العبا اساسيا خالل المرحلة المقبلة          

واشار الى ان السلطة ستدعو لعقد اجتماع لقـادة الفـصائل لبحـث             . س وااللتزام بالتهدئة  الفصائل بضبط النف  
  .موضوع التهدئة

 ان العدو الصهيوني من البطش  إليه خالدأشارإلى ما : 2/1/2006 48 عرب  مراسلة موقعألفت حدادونوهت 
وقال ان على شارون ان  .سرايايواصل ارتكاب جرائمه الوحشية وهو يتحمل كافة العمليات التي سترد بها ال

ان األولوية بالنسبة لنا والشعب الفلسطيني أكد قائال، ، وهيعرف ان دم الشهداء لن يضيف اصواتا جديدة لحزب
  . هي المقاومة وليس الذهاب الى صناديق االقتراع في الوقت الذي ترتكب فيه المجازر

  
  السياسيمستقبله على ماقلق بتأجيل االنتخابات يطالبون  فتحبعض قادة .8

عباس واللجنة المركزية توتراً ملحوظاً أثناء تشكيل القائمة الموحدة للحركة محمود شهدت العالقة بين : رام اهللا
 بالتفريط  عباساتهمحيث . لخوض االنتخابات وهي قائمة لم تتجاوز حصة اللجنة فيها ثالثة أعضاء فقط

أنت رئيس للسلطة : حد مخاطبته في أحد االجتماعات قائالًوذهب بعضهم الى . بالقيادة لصالح الجيل الشاب
وأظهرت التطورات األخيرة في فتح تنامي . ولست رئيساً لفتح، وبالتالي ليس من حقك التقرير عن الحركة

ويتصدر هذا التيار قادتها الذين أخفقوا في الحصول على مواقع مضمونة . التيار المطالب بتأجيل االنتخابات
 ومن بينهم أحمد قريع الذي بات مستقبله السياسي في مهب الريح بعد ان فقد موقعه المتقدم ،رشحيهافي قائمة م
وذكرت مصادر مطلعة في الحركة ان بعض قادتها يجندون مجموعات مسلحة في كتائب شهداء . في القائمة

مجموعات لتخريب العملية ولم تستبعد هذه المصادر ان يتم استخدام مثل هذه ال. األقصى لصالح فكرة التأجيل
 الى التأجيل من دون اتفاق ئهغير ان مقربين من عباس يستبعدون كليا لجو. االنتخابية في حال عدم تأجيلها

لقد ناقش الرئيس مع قادة حماس : قال نبيل شعثحيث . وطني وذلك خشية ان يقود ذلك الى أزمة وطنية عامة
لى ان يعودوا لالجتماع مجددا بعد ان تعلن اسرائيل موقفها النهائي اخيراً مسألة مشاركة أهالي القدس، واتفق ع

   .من هذه المسألة
وفي تطور آخر، ذكر مسؤول بارز في فتح ان الحركة عرضت على بعض الفصائل تشكيل حكومة انقاذ 

: شهراويوقال سمير م. وطني لمعالجة القضايا الوطنية الملحة وتأجيل االنتخابات لفترة تكون مالئمة للجميع
وأشار الى .  اليومئهاثمة مشكالت كبيرة تحول دون اجرا. يجب ان ال نذهب الى االنتخابات معصوبي األعين

 حماس التي ترى في االنتخابات نقطة إال أن. ان حركته ستعرض هذا االقتراح على حماس في األيام القريبة
وصرح . ي تعلن رفضها مبررات التأجيل كافةتحول تاريخية تؤهلها العتالء صهوة النظام السياسي الفلسطين

 اخيراً انها توافق على ايجاد حلول وطنية لمشاركة أهالي القدس مثل اختيار ممثلي المدينة هاغير مسؤول في
ما : لكن السؤال الذي لم يجب عليه أي من قادة حماس بعد هو. للمجلس التشريعي بالتوافق بين القوى السياسية

حال انسحاب قائمة فتح من االنتخابات؟ وكيف سترد في حال حدوث هجمات مسلحة هو موقف الحركة في 
  .؟على مراكز االقتراع في غزة وبعض مدن الضفة مثل جنين ونابلس
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  3/1/2006الحياة 
  
  

  دحالن يؤكد إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها .9
 االنتخابات التشريعية في موعدها دون      أكد محمد دحالن، على تصميم الحركة على إجراء        :كتب أيمن أبو ليلة   

 أعـضاء الحركـة   ,فتح، أمس، في خان يونس ودعا خالل كلمة له في مهرجان لمناسبة ذكرى انطالقة        .تأجيل
  .الى الوحدة ودعم قائمتها الموحدة لتحقيق الفوز

  3/1/2006األيام الفلسطينية 
 

  ضبط السالح مطلب فلسطيني : عارف .10
ير في الجنوب خالد عارف ان ضبط السالح الفلسطيني داخل المخيمات هو مطلـب              أكد امين سر منظمة التحر    

نسلم أرواحنا وال نسلم سالحنا     : فلسطيني قبل ان يكون لبنانيا، موضحا ان كالم سلطان ابو العينين الذي قال فيه             
جود مصلحة لبنانيـة     مؤكداً و  ،  قصد من خالله السالح داخل المخيمات االمر المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية           

فلسطينية في بقاء السالح داخل المخيمات لمنع التوطين وبالتالي فهو غير مرتبط بالوضع األمنـي ووظيفتـه                 
، وحول ملف الحوار مع الحكومة اللبنانية قال ان االتصاالت لم تنقطـع يومـا              . سياسية تخدم لبنان وفلسطين   

لطان ابو العينين واالمور جيدة جدا بين الطـرفين مـن           وكشف عن اتصاالت دائمة من قبل تيار المستقبل بس        
  .منطلق الحرص على التواصل مع كل القوى واالحزاب والطوائف في لبنان

  3/1/2006السفير 
  

  االحتالل يقصف بالطائرات والمدفعية مناطق في القطاع .11
بني سهيال شرق خـان     أغارت طائرات األباتشي اإلسرائيلية فجر امس، على بلدة         :  وكاالت-سمر خالد   ،  غزة

وقالت مصادر امنية أن القصف لم ينتج عنه أي إصابات في صفوف المواطنين،             ،  يونس، وقصفت مركزا ثقافيا   
قصف قامت بـشن غـارة      البعد دقائق من    ووذكر شهود عيان أن الطائرات الحربية       . ولكنه أحدث دمارا هائال   

عية اإلسرائيلية قصفها لمناطق متفرقة في محافظـة     وواصلت المدف  .وهمية في أجواء المحافظة وفي مدينة غزة      
  . مترا50 و40وأفادت مصادر أمنية أن مسافة سقوط القذائف على تلك المواقع وصلت ما بين  شمال غزة، 

 3/1/2006الرأي األردنية 
  
  االحتالل يقتحم جنين ومخيمها  .12

تلت عدداً من المنازل، وحولتها إلى ثكنات       اقتحمت قوات االحتالل، فجر اليوم الثالثاء، مدينة ومخيم جنين، واح         
وأفادت مصادر محلية أن عشرات اآلليات العسكرية، اقتحمت المدينة والمخيم فجراً، وانتشرت فـي               .عسكرية

  .األحياء السكنية والشوارع الرئيسة
  3/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إسرائيل تزعم إحباط محاولة لتفجير ديمونة  .13

يون اإلسرائيلي أن قوات االحتالل أحبطت مخططاً فلسطينياً لتفجير مفاعل ديمونا كان أحد شـبان                زعم التلفز 
قال التلفزيون إن الشاب يدعى رمزي صالح لكنه لم يكشف تـاريخ            و. مخيم جباليا في قطاع غزة بصدد تنفيذه      

قرب القرية التعاونية نير     ديسمبر الماضي    19وقالت صحيفة يديعوت إن الشاب الفلسطيني اعتقل في          . توقيفه
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ولم تسمح الرقابة العـسكرية بنـشر       ،  في منطقة النقب الغربي وعثرت بحوزته على حزام ناسف كان يرتديه          
الخبر إال مساء أمس بعد أن انتهى التحقيق مع الشاب الفلسطيني الذي لم تذكر المصادر أي تفاصيل عن الجهة                   

  . التنظيمية التي ينتمي لها
  3/1/2006البيان 

  
   عمال فلسطينيين  4مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس  .14

افادت مصادر فلسطينية أن مركبة عسكرية اسرائيلية دهست أربعة عمال من بلدة يطا في الخليل، على جنوب                 
غرب بيت لحم، وأفادت مصادر طبية أن إصابة ثالثة من العمال، خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا داخل                  

 واشار رئيس تحرير صوت العامل النقابية الى ان حاالت          ،  التحاد العام لنقابات فلسطين بالحادثة    وندد ا  .الكيان
  .الدهس بحق العمال تكررت في اآلونة االخيرة

  3/1/2006الخليج اإلماراتية 
  
  اسرائيل تبني سرا كنيسا تحت المسجد االقصى  .15

قيام السلطات االسرائيلية، بشكل سري وتحت       كشف المسؤولون في الحرم القدسي عن        : امال شحادة ،  الناصرة
وحمـل مفتـي    . غطاء التنقيب عن اثريات، ببناء كنيس يهودي تحت المسجد االقصى مؤلف من خمس غرف             

العالم االسالمي مسؤولية ما يتعرض له المسجد االقصى من خطر معتبرا بنـاء              القدس الشيخ عكرمة صبري،   
وتعقد مؤسسة االقصى، اليـوم، مـؤتمرا صـحفيا          .جات خطورته ان االقصى في اعلى در    على  الكنيس داللة   

  . تعرض فيه تفاصيل هذا المخطط مع وثائق وصور تؤكد بناء كنيس في المكان
 3/1/2006الرأي األردنية 

  
 توسيع بؤرة استيطانية في االغوار الشمالية  .16

اتهم في محافظة طوباس، في واصلت قوات االحتالل والمستوطنون تصعيد اعتداء: عبد الستار شريدة، طوباس
 دونما قريبة من بؤرة سيليت االستيطانية رحلت قوات االحتالل ثالثة 80حين استولى مستوطنون على 

 .مواطنين من قريتهم عين البيضاء، ومنعت المواطنين من فالحة اراضيهم في سهل سمرة شرق طوباس
  3/1/2006الحياة الجديدة 

  
  في قرية بالخليلزيتون ال أشجارقتلع ياالحتالل  .17

 شجرة زيتون من أراضي قرية سكة المحاذية للجدار الفاصل جنوب           400اقتلعت قوات االحتالل، ما يزيد عن       
ولفتت المصادر إلى أن قوات االحتالل فرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة ومنعت المـزارعين               .غرب الخليل 

سة سكة، أن عمليات اقتالع أشجار الزيتون       وأوضح مدير مدر  . وأصحاب األراضي من الوصول إلى أراضيهم     
تمت بمشاركة عدٍد كبيٍر من جنود االحتالل الذين عملوا على إزالة أشجار الزيتون خارج المنطقـة ونقلوهـا                  

  .بشاحنات إلى جهة مجهولة
  3/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 العاطلون عن العمل يعبرون عن غضبهم من تجاهل المسؤولين  .18

الوطنية وأعضاء  طالب المئات من العمال العاطلين عن العمل المسؤولين في السلطة:  رم اللوحأك، غزة
المجلس التشريعي بالعمل على توفير فرص عمل دائمة تمكنهم من تلبية متطلبات حياتهم اليومية وسط صعوبة 
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وطنات وتمكين العشرات االوضاع االقتصادية معبرين عن خيبة أملهم في الجهود إلعادة تأهيل أراضي المست
وقد عبر العديد من العمال خالل إعتصامهم عن ، منهم من إيجاد فرص عمل تمكنهم من العيش بكرامة وحرية

  .إستيائهم من تجاهل المسؤولين لقضيتهم متهمين المسؤولين بالقصور في أداء مهامهم
  3/1/2006الحياة الجديدة 

  
  في غزةأهالي األسرى اعتصام  .19

تظاهر عشرات المواطنين، من أهالي األسرى أمس، وسط مدينة غزة، للمطالبة بـاإلفراج              : حسن جبر ،  غزة
المسيرة، التي نظمتها منظمة أنصار األسرى، إلى اإلفراج الفوري عن األسرى في سجون             ت  ودع .عن أبنائهم 
  .سجون االحتاللواشتكى األهالي من عدم فعالية الدعم الشعبي، الذي تحظى به قضية األسرى في  .االحتالل

  3/1/2006األيام الفلسطينية 
  
  نقل األسرى من معتقل النقب إلى السجون المركزية .20

، مـن معتقـل   2012قررت مصلحة السجون المركزية الصهيونية نقل كافة األسرى ممن تتعدى أحكامهم عام        
جن قامت أيضاً بنقل    وفي خطوٍة مرافقة، قال األسرى إن سلطات الس        .النقب الصحراوي إلى السجون المركزية    

، من أقسام المحكومين إلى قلعة اإلداريين، المحاطة        2011 و 2010كافة األسرى الذين تنتهي محكومياتهم عام       
  . بتحصينات وإجراءات أمنية مكثفة

  3/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مصطفى البرغوثي في القدس .شرطة االحتالل تعتقل د .21
 مصطفى البرغوثي في البلدة القديمة في .ل االسرائيلي ظهر اليوم الثالثاء، داعتقلت قوات وشرطة االحتال

وقامت شرطة االحتالل بنقله الى سجن المسكوبية بينما كان يقوم بجولة في المدينة  .مدينة القدس المحتلة
ابيا كانت تشارك فيه كما فرقت قوات االحتالل اجتماعا انتخ .المحتلة في اطار الحملة االنتخابية التي بدأت اليوم

واعتقلت شرطة االحتالل مواطنين من المدينة لقيامهما بتعليق ملصقات انتخابية في اقلدس . حنان عشراوي. د
 .المحتلة

  3/1/2006 48عرب
  
 حملة سماء زرقاء ال توفر حالً الطالق الصواريخ: حالوتس .22

قال حالوتس، ان حملة سماء زرقاء، ال توفر الحماية لبلدة سديروت، وانما تستهدف في األساسي الدفاع عن 
وقال للجنة الخارجية واالمن البرلمانية، انه تقرر شن  .مدينة عسقالن بسبب وجود منشآت استراتيجية فيها

ا لن تنجح بوقف الصواريخ التي الحملة العسكرية في اعقاب سقوط صواريخ القسام في عسقالن مقرا بأنه
 الليلة الماضية وصباح اليوم، ردا على اغتيال ثالثة نشطاء من الجهاد الكيانتواصل سقوطها على جنوب 

واعقب تصريحات حالوتس هذه ردا هجوميا من قبل اعضاء اللجنة خاصة نواب اليمين المتطرف  .االسالمي
  .الذين اتهموا الجيش بالتخلي عن سكان سديروت

  3/1/2006 48عرب
  
 اسرائيل تتعامل بجدية مع تبني القاعدة الطالق الصواريخ : موفاز .23
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قال موفاز، ان اسرائيل تتعامل بجدية مع اعالن تنظيم القاعدة في بـالد الرافـدين مـسؤوليته عـن اطـالق                     
عى ان ما يسميه    واد .الصواريخ على كريات شمونة وشلومي، مهددا بالرد المناسب كما فعلنا في المرة االخيرة            

واضـاف ان   . التنظيمات االرهابية في لبنان توفر بنية تحتية للجهاد االسالمي والقاعدة في السلطة الفلـسطينية             
 وتزداد مخاطر االرهاب من لبنان بدعم سوريا وايران والتنظيمـات           .الواقع في سوريا ولبنان بات أكثر تعقيداً      

  !الفلسطينية
  3/1/2006 48عرب

  
  ي شارون من الكنيستاستقالة عمر .24

يشار . قدم عضو الكنيست عمري شارون، قبل قليل، الى رئيس الكنيست ريفلين، استقالته من عضوية الكنيست              
الى ان عمري استقال من الليكود وانضم الى حزب والده لكن استقالته من الكنيست تعني اعادة المقعـد الـى                    

   .ر قائمتهالحزب االم الليكود، كونه انتخب للكنيست في اطا
  3/1/2006 48عرب

  
  إسرائيل تخشى فوزاً ساحقاً لحماس رغم استطالعات الرأي  .25

ذكر موقع معاريف مساء األحد أن هناك تخوفاً كبيراً من إمكان أن تحقق حماس فوزاً               :  البيان والوكاالت  ،غزة
 ما بعد نشر استطالع للـرأي       وأضافت إن هذا التخوف ربما تبدد نوعاً       .ساحقاً في االنتخابات التشريعية المقبلة    

 في المئة مقابل حصول حماس      43قال إنه لو أجريت االنتخابات التشريعية هذه األيام، ستحصل فتح على نسبة             
  .  في المئة25على 

  3/1/2006البيان 
  
  انتقادات الذعة لشارون ومخابراته بسبب فشل السياسة األمنية .26

لجهاز الشاباك ومن يقف على رأسه وللحكومة من فوقـه علـى      وجهت انتقادات الذعة     : نظير مجلي  ،تل أبيب 
وجاءت هذه االنتقادات من طرف األوساط الـسياسية اليـسارية        . فشل السياسة األمنية من الناحية االستراتيجية     

واإلعالمية، وقالت ان المخابرات لم تنجح في لجم قوى التطرف الفلسطينية، بل انها بسياسة القوة والعنف التي                 
ووجهـت  . عتها تسببت بمضاعفة قوى التطرف وأبعدت بذلك احتماالت التسوية السياسية الـى حـد كبيـر               اتب

انتقادات شديدة الى شارون، ألنه ضم ديختر، الى صفوف حزبه وينوي تعيينه وزيرا للدفاع أو وزيرا لألمـن                  
ن القوة، كمـا قـال يوسـي        هذا الرجل ال يؤمن سوى بسياسة القوة والمزيد م        معتبرة ان   : الداخلي في حكومته  

   .سريد
وكتب عكيفا إلدار، في هآرتس ان ديختر نسي كما يبدو ان وظيفة رئيس المخابرات ليس فقط أن يقتل، انما أن                    

وفي حالتنا،  . يعطي للحكومة صورة دقيقة عن نتائج عمليات القتل وغيرها من العمليات العسكرية والمخابراتية            
سرائيلية في المناطق الفلسطينية انخفض عدد الفلسطينيين المؤيـدين للتـسوية           نالحظ انه على اثر العمليات اال     

السياسية وزاد االستعداد للقتال ضد االحتالل وزادت قوة حماس وضعفت قوة فتح وضعفت قوة محمود عباس                
  . المعتدل

  3/1/2006الشرق األوسط 
  
  تل أبيب تؤكد والسلطة تنفي تهريب صواريخ إلى غزة  .27
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عده الشاباك نشر امس، أن الفلسطينيين هربوا الى غزة عدداً قلـيال مـن الـصواريخ المـضادة                  ذكر تقرير أ  
 صواريخ مضادة للدبابات، باالضافة الى أطنان من انواع اخرى من العتاد العـسكري منـذ                305للطائرات و 

خطر احتمال  وأوضح التقرير ان وجود صواريخ مضادة للطائرات في غزة يزيد           . انسحاب اسرائيل من القطاع   
وقال متحدث  . غير ان وزارة الداخلية الفلسطينية نفت التقرير االسرائيلي       . وصول مثل هذه األسلحة الى الضفة     

باسم الوزارة إن تقرير االستخبارات االسرائيلية خاطئ، في ضوء المعلومات المتوافرة لدى األجهزة األمنيـة               
 )أب، رويترز. (الفلسطينية

  3/1/2006السفير 
  
  التهدئة كانت عامال حاسما في انخفاض عدد العمليات: باكالشا .28

لشاباك ان عدد القتلـى االسـرائيليين فـي         لادعى تقرير   : غزةوالناصرة   من 3/1/2006الغد األردنية   نشرت  
 قتـيال،   117 قتيال مقابل    45، إذ بلغ عددهم     2004مقارنة مع العام    % 60الهجمات الفلسطينية، انخفض بنسبة     

 قتيال، واصـيب فـي العمليـات        450 حين بلغ عدد القتلى      2002مقارنة مع العام    % 90بنسبة  وهو انخفاض   
ونسب الشاباك هذا التراجع الـى       .2004 في العام    589 اسرائيليين، مقابل    406الفلسطينية، في العام الماضي     

الفلسطينيين، ومـن   اجواء التهدئة، الى جانب نجاح قوات االحتالل في تكثيف عمليات االعتقاالت بين صفوف              
  . فلسطينيا ادعت انهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات تفجيرية160بينهم 

تقرير الشاباك يقول ان حقيقة خروج حماس مما يسميه حلبة االرهاب أن  2/1/2006 48عربوأضاف موقع 
االنتخابات ويدعي التقرير ان حماس اخرجت نفسها من دائرة العميالت بسبب انشغالها في . غير الصورة

 .التشريعية
  
  طرةسمشاكل عويصة تنتظر شارون خالل عملية الق .29

 أكد مصادر صهيونية، أن أطباء التخدير الذين سيشرفون على تخدير شارون، أثناء خضوعه لعملية               :بيت لحم 
وأوضحت يديعوت احرنوت أن     .طرة سيواجهون مشاكل عويصة، بسبب وزن شارون الزائد، وسنه المتقدم         سق

 شارون من سمنة زائدة، ربما يتطلب إخضاعه إلى تنفس صناعي، طوال فترة العملية، وهناك تحـسب                 معاناة
وأشارت يديعوت أحرنوت نقـالً عـن    .بأن ال يكون التخدير فعاالً، لذا يتطلب عناية خاصة طوال فترة العملية         

ث مـرات، مـن شـخص       أطباء مشهورين، إلى أن شارون يواجه مخاطر الموت، في أثناء التخدير، أكثر ثال            
  ..متوسط العمر

  3/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ياحد /ران كوهين يفوز بالمكان األول في االنتخابات الداخلية لميرتس .30

ياحد، امس االثنين،  /فاز عضو الكنيست ران كوهين بالمكان األول في االنتخابات الداخلية التي اجرتها ميرتس
ويليه في القائمة موسي راز، زهافا غلؤون، حاييم اورون، . نتخابات الكنيست القادمةتمهيدا لتشكيل قائمتها ال

 الذين 21ونشرت ميرتس صباح اليوم، الثالثاء، قائمة باسماء المرشحين الـ .تسفيا غرينفلد وايالن غلؤون
ئمة بعد ان ضمن يشار الى ان بيلين سيترأس القا  . الجاري في مقدمة قائمة المرشحين16سيتم تدريجهم، في 

  .له مؤتمر الحزب المكان األول
  3/1/2006 48عرب

 
  نتنياهو يقرر استقالة وزراء حزبه من الحكومة في جلستها القادمة .31
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قرر نتنياهو استقالة وزراء حزبه من حكومة شارون في اول جلسة تعقدها الحكومة بعد اجتياز شارون لعملية 
اليوم الثالثاء، فان وزراء حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة يوم علنه نتنياهو صباح أوحسب ما  .القسطرة

اال ان  .وكان وزراء الليكود قد قرروا امس االثنين، تخويل نتنياهو البت في موعد انسحابهم. االحد المقبل
مصادر مقربة من الليكود اكدت ان العديد من وزراء وقادة الليكود وفي مقدمتهم شالوم ولفنات وايتان 

وقال ايتان لالذاعة انه ال  .يعارضون ذلك ويعتبرون ان الحكومة الحالية انتخبت بأصوات الليكود وهي حكومته
 .يرى حاجة الى زعزعة استقرار الحكومة في الوقت الحالي، خاصة وان رئيسها ليس بحالة صحية جيدة

  ليكود االنسحاب من حكومة شارون وساند دافيد ليفي موقف نتنياهو، وقال لالذاعة انه كان يفترض بوزراء ال
  

 .منذ اللحظة التي انشق فيها شارون عن الحزب
  3/1/2006 48عرب

 
 يهود شرقيون أيدوا حزب العمل بسبب انتخاب بيرتس يعودون إلى اليمين .32

نشرت جامعة تل أبيب، أمس، نتائج استطالع جديد دل على ان األصوات التي ربحها حزب العمـل                 : تل أبيب 
الشرقيين قبل شهر بفضل انتخاب رئيس مغربي له، هو عمير بيرتس، قد خسرها شيئا فـشيئا وان                 من اليهود   

من أصوات  % 22ففي حين حصل بيرتس على      . هؤالء المصوتين أخذوا يعودون الى مواقعهم الطبيعية القديمة       
ارتفع الليكود الى   ، بينما   %42وشارون الى   % 9اليهود الشرقيين فقط، فإن بيرتس هبط في الشهر األخير الى           

وارتفـع  % 47الى  % 40، فقد ارتفع شارون من      )من أصل غربي  (وأما في صفوف اليهود االشكناز      %. 16
  %. 17الى % 21وهبط بيرتس من %. 9الى % 8الليكود من 

  3/1/2006الشرق األوسط 
  
  المستوطنات    سيكون عام البناء الكبير في  2006: عاريفم .33
صادر معاريف االثنين أن هناك خطة أعدها مجلس مستوطنات الضفة الغربيـة لعـام              كشفت م   : القدس، د ب أ    
  . الـضفة الغربيـة      أقامتها إسرائيل على أراضـي       بشأن تنفيذ عملية بناء كبيرة داخل المستوطنات التي         2006 

وأضافت الصحيفة  . معظم مستوطنات الضفة     وقالت معاريف إن الخطة تشمل بناء أحياء سكنية جديدة كاملة في          
منطقة    قلب مستوطنات الكبيرة بالضفة خصوصا في        فييعدون لخطة بناء كبيرة جدا هذا العام           أن المستوطنين 

  .وسط وشمال الضفة الغربي   السامرة
  3/1/2006األيام البحرينية 

  
 سلطات االحتالل تطالب المستوطنين باخالء الحوانيت الفلسطينية  .34

سرائيلية ان ما يسمى االدارة المدنية لالحتالل في مدينة الخليل سلمت، صباح اليوم قالت وسائل اعالم ا
وامر باخالء الحوانيت الفلسطينية التي استولت عليها في أالثالثاء، ثماني عائالت من المستوطنين في المدينة 

وكانت جهات  .لجاريويطالب المستوطنون باخالء المباني طوعا حتى الخامس عشر من الشهر ا. سوق المدينة
معنية قد سربت الى المستوطنين امس نية االدارة المدنية توزيع اوامر االخالء اليوم، واعلن المستوطنون في 

وقام المستوطنون بمهاجمة قوات االحتالل . تعقيب مسبق لوسائل االعالم نيتهم معارضة األوامر ومقاومتها
  .اء عليهمالتي حضرت لتسليمهم األوامر بالبيض، واالعتد

  3/1/2006 48عرب
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 !رعب مستعربين يؤدي إلى تنحيتهم من وحدة اإلغتيال دوفدوفان .35
كشفت تقارير إعالمية إسرائيلية عن قيام حالوتس، بتنحية ضابط في وحدة المستعربين دوفدوفان وأحد أفراد 

 تشرين الثاني الماضي، الوحدة، وذلك لرفضهما تنفيذ إحدى المهمات في مدينة جنين في الثاني والعشرين من
كما جاء أن إثنين آخرين من المستعربين رفضا تنفيذ المهمة أيضاً، بسبب الرعب الذي أصابهم خالل تنفيذ 
عملية سابقة، ولم يكونا على المستوى المتوقع من هذه الوحدة المختارة، وتقرر نقلهما إلى وحدة أخرى من 

ن طلبوا عالجاً نفسياً، إال أنهم تلقوا أجوبة وصفتها المصادر وأضافت المصادر أن المستعربي !وحدات المشاة
   في 1بأنها مهينة ومستهترة، وعندما طلب منهم المشاركة في الحملة في مدينة جنين العتقال المطلوب رقم 

  
 .الضفة الغربية، إياد أبو الرب رفضوا المشاركة في الحملة، ما أدى إلى تنحيتهم من الوحدة

  2/1/2006 48عرب
  
  الكيان الصهيوني يعتزم فتح مكاتب له في أفغانستان  .36

ذكرت مصادر باكستانية مطلعة أن الكيان الصهيوني يدرس إمكان فتح مكاتب لمنح التأشيرات لزيارته في مدن                
وحسب هذه المصادر فإن مكاتب لمنح تأشيرات زيارة الكيان الصهيوني أو العمل فيه قد تفتح في كـل                   .أفغانية

وأضافت المصادر أن عدداً ال بأس به من األفغان أعربـوا            .قندهار وجالل أباد خالل العام القادم     من كابول و  
عن رغبتهم في زيارة الكيان الصهيوني أو العمل فيه، مما حمل حكومة الكيان على التفكير فـي فـتح هـذه                     

 .المكاتب في أفغانستان
 24/12/2005مجلة المجتمع الكويتية 

  
  در طابعاً بريدياً يسخر فيه من أذان الصالةالكيان الصهيوني يص .37

بريدياً يحمل صورة مؤذٍن يعتلي مئذنة مسجد قبـة           أصدرت شركة صهيونية خاصة في الكيان كارتاً       :القاهرة
الصخرة وهو يغني بصورٍة ساخرة، وأسفل المنارة جموع من المسلمين، ما أثار حفيظة الـشارع المـصري،                 

وقالت المتحدثة الرسمية باسـم وزارة الخارجيـة         .ية للكيان برسالة احتجاج   وهذا ما عكسته الخارجية المصر    
المصرية، لصحيفة روز اليوسف، إن سفير الكيان في القاهرة أوضح للخارجية المصرية إن الطابع الذي يسيء                

أدان و .لإلسالم يخص شركةً تعمل في مجال اإلعالنات، وهي شركة خاصة ال عالقة لها بالحكومة اإلسرائيلية              
   .بريديالكارٍت المجمع البحوث اإلسالمية في األزهر إساءة الكيان لإلسالم، من خالل سماحه بتداول 

  3/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  اسرائيل تدرس نقل مطار ايالت بعد ان اصبح في مرمي القاعدة  .38

 ان سلطات االمن االسرائيلية ودوائر ،ين االثن،ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي:  يو بي أي،تل أبيب
التخطيط والبناء تدرس خطة لنقل مطار ايالت الي موقع اخر بسبب تهديدات امنية بينها وصول خاليا لتنظيم 

 .القاعدة إلي مناطق قريبة في االردن
  3/1/2006القدس العربي 

  
  أمناء جبل الهيكل يستفزون المقدسيين باحراق اعالم فلسطين .39

 باستفزاز الفلسطينيين في القدس الشرقية، من خالل احراق ثنينموعة من أمناء جبل الهيكل ظهر اإلقامت مج
وقالت  .االعالم الفلسطينية وتفجير صناديق موتى حملت اسم السلطة الفلسطينية وذلك على مدخل بوابة يافا
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ابة يافا واقامت صالة ضد تقسيم  ناشطا من افراد هذه الحركة وصلت الى بو20االذاعة االسرائيلية ان قرابة 
واصل افراد المجموعة استفزاز المقدسيين داخل البلدة القديمة متوجهين كما  .القدس وما تسميه خيانة الهيكل

وحسب تقرير مراسل االذاعة فان شرطة االحتالل في القدس  .الى الحرم القدسي، في محاولة جديدة القتحامه
ستفزازات المتطرفين، وقال ان الشرطة تتعامل معهم باحترام واتاحت لهم الشرقية وقفت على الحياد ازاء ا

  .اقامة الطقوس دون اي عائق
  2/1/2006 48عرب

  
  
  

  الكيان يحاول السيطرة على الجريمة المنظمة المتفشية فيه بسجوٍن خاصة .40
ها الخارجون عن   لجأت حكومة الكيان للقطاع الخاص من أجل اإلشراف على السجون التي يعتقل في            : بيت لحم 

 اتفاقاً مع شـركتين     ،وأبرمت وزارة المالية، اإلثنين    .القانون، وتأهيلهم، كي ال يعودوا مرة أخرى للعالم السفلي        
من القطاع الخاص فازتا بعطاء بناء أول سجٍن خاص وإدارته، ومن المتوقع أن تنهي الشركتان الصهيونيتان،                

إن : وقال جدعون عيـزرا    .في مدينة بئر السبع، بعد ثالثة سنوات      وهما أفريكا يسرائيل ومينراب، بناء سجٍن       
بناء هذا السجن ستكون البداية لتخصيص باقي السجون، ونقل مسؤوليتها إلى القطاع الخاص في محاولٍة لحـل                 

  .العديد من المشاكل الموجودة في السجون الحكومية
  3/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ن جراء القصف خالل أسبوعينخسائر بلدية بيت حانو .41

قال رئيس بلدية بيت حانون، إن الخسائر المباشرة جراء القصف الصهيوني المتواصـل علـى المدينـة منـذ                   
وأكد مدير البلدية أن سلطات االحتالل عمدت بشكٍل ممنهج ومدبر على تدمير             . ألف دوالر  650أسبوعين بلغ   

  .دفعي والصاروخيالبنية التحتية في المدينة من خالل القصف الم
  3/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الدوحة تقبل سفير القدومي  .42

ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن قطر وافقت على تعيين منير غنام مرشح فـاروق                :أيمن عبوشي ،  الدوحة
  .قدومي، سفيرا لدى قطر بدال من القائم باألعمال تحسين ميقاتي والذي أحيل للتقاعد قبل أشهر

  3/1/2006البيان 
  

  جنود مصريون يطلقون النار على دورية إسرائيلية  .43
أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن جنوداً مصريين من قوات حرس الحدود، فتحوا النار مساء االحد علـى                 

وأنه لم يـصب أحـد   ، دورية عسكرية إسرائيلية كانت تسير بالقرب من الشريط الحدودي بين إسرائيل ومصر          
  .ن الجيش االسرائيلي قدم شكوى للسلطات المصرية بعد الحادثبأذى وأ

  3/1/2006البيان 
  
  ال مساومة في موضوع جمع السالح خارج المخيمات: مكاوي .44
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أكد رئيس اللجنة اللبنانية المكلفة ملف الحوار مع الفلسطينيين السفير خليل مكـاوي أن قطـار الحـوار مـع                    
 قناة  عن كاشفاً   ،ر على أكثر من خط وصعيد الستكمال مختلف جوانبه        الفلسطينيين يسير على السكة والعمل جا     

اتصال مع عدد من الدول المانحة بغية تأمين المال الالزم لتمويل المشاريع الخدماتية والصحية والبنى التحتيـة                 
ـ             . داخل المخيمات   طواذ رفض تسمية السالح خارج المخيمات بالسالح الفلسطيني ألنه يقتصر على فصيلين فق

 لفت الى ان ملف الحكم بحق سلطان ابو العينين في طور البحث القـانوني               ،هما القيادة العامة و فتح االنتفاضة     
قال مكاوي في موضوع جمع السالح خارج المخيمات، ال مـساومة فـي هـذا               و. إليجاد المخارج الالزمة له   

القاً لهذا السالح ويجب إنهاؤه اكـان       هناك إجماع لبناني شعبي ورسمي على ان ال مبرر اط         معتبرا ان   االمر،  
ان هذا ال يعني أننا سنخوض معارك مـع         مؤكدا،  في إنفاق الناعمة ام في البقاع ولن نقبل به اطالقاً بعد اليوم،             

  . المطلوب تفهم االمروالفلسطينيين في هذا الصدد، 
  3/1/2006السفير 

  
   مستعدون للهجرة% 88و ! ..اللبنانيون أصبحوا أكثر تفاؤال .45

قدم رئيس المعهد العربي االميركي جيمس زغبي، قراءة الستطالع للرأي شارك فيه لبنانيون في تشرين الثاني                
الماضي، ووجد فيه تغيرات تستحق التوقف عندها، اهمها ان اللبنانيين اصبحوا متفـائلين اكثـر بمـستقبلهم،                 

وقال زغبي انه على الرغم من       . هموراضين اكثر عن ظروف معيشتهم، ومصممين على ايجاد الحلول لمشاكل         
وعلى الرغم من ان لبنان        .التوتر واالنقسامات المستمرة، يظهر بين اللبنانيين احساس بالتفاؤل والثقة بالنفس         

 ، في المئة منهم يعتبرون ظروف العمل غير واعدة        71يعتبر اكثر البلدان العربية القلقة من التوظيف، حيث ان          
انهم قد يتركون البالد اذا عرض عليهم عمل في الخارج، اعتبـر الزغبـي ان الخبـر                  في المئة يقولون     88و

  . في المئة يقولون انهم ينتمون الى لبنان70االفضل للبنانيين، هو في تعريفهم النتمائهم، اذ ان اكثر من 
  3/1/2006السفير 

  
  مصر تبدأ بتشغيل معبر كيرم شالوم مع غزة  .46

سلطات المصرية بدأت امس، تشغيل معبر حدودي جديد على المثلث مـع            قال مسؤول حدودي مصري، ان ال     
إسرائيل والسلطة الفلسطينية جنوبي رفح، يستخدم إلدخال البضائع ولعبور الوفود السياحية اآلتية من أراضـي               

ة  سيارة من السيارات المقدمة الى السلطة الفلسطينية كهدي        20واوضح المسؤول انه تم السماح بادخال        . 48ال
  .وهي اول شحنة يتم السماح بادخالها عبر المعبر الجديد...  سيارة جيب100من دولة قطر وعددها 

  3/1/2006السفير 
  
  السالح خارج المخيمات ال عالقة له بالثورة : الحص .47
 ان التـسويات مـع الكيـان          في قصر االونيسكو   في مهرجان لحركة فتح أقيم أمس      الرئيس سليم الحص     قال

واذ أبدى إيمانه   . دمة ال محالة، وسوف تنهي حال الحرب المسلحة ولكنها لن تأتي بالسالم الحقيقي            الصهيوني قا 
ذكر بأن السالح الفلسطيني خارج المخيمات ال عالقة له بهذه الثورة ال بـل هـو                . باستمرار الثورة الفلسطينية  

  . نقيضها، مطالبا بسحب هذا السالح كليا
  3/1/2006الشرق األوسط 

  
  خارجية تركيا يوقع اتفاقا القامة مناطق صناعية مع إسرائيلوزير  .48

وزير عبد اهللا جول سيصل إلى إسـرائيل يـوم الخمـيس            ال ذكرت تقارير صحفية امس أن       -أ  .ب. د -القدس  
المقبل لتوقيع اتفاقات منفصلة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية الدارة منطقة صناعية على معبر بيـت حـانون        
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) بي.بي.أو.تي(أن اتحاد الغرف وأسواق السلع التركية        جيروزاليم بوست الوذكرت   . قطاع غزة بين إسرائيل و  
سوف يدير المنطقة الصناعية التي تضم استثمارات تركية ضخمة في إقامة مصانع يمكن أن تدخل منتجاتهـا                  

 إعالمية تركيـة أن     وذكرت تقارير  .إلى السوق االمريكية واالتحاد االوروبي وربما دول الخليج بدون جمارك         
  . وظيفة للعمال الفلسطينيين6000المشروع الجديد يمكن أن يوفر حوالي 

  3/1/2006الرأي األردنية 
  

 تأجيل االنتخابات الفلسطينية .49
 رأي القدس
 .بدأت عمليات التمهيد من قبل السلطة الفلسطينية ورئيسها السيد محمود عباس لتأجيل االنتخابات الفلسطينية

رائع جاهزة، فتارة هي حال االنفالت االمني الراهنة التي تسود الضفة والقطاع، وتارة اخري الحجج والذ
 .رفض السلطات االسرائيلية مشاركة ابناء القدس المحتلة فيها

وال يجادل احد بان هناك حالة من الفلتان االمني غير مسبوقة، فقطاع غزة يشهد حاليا حاال من الفوضي 
 .نظيمات جديدة مسلحة غير معروفة الهوية، وتتكاثر بشكل مرعبوصلت الي درجة ظهور ت

فعمليات الخطف باتت تنافس مثيالتها في افغانستان، وتستهدف رعايا اجانب جاءوا الي القطاع من اجل 
مساعدة الشعب الفلسطيني، وكأن هناك خطة متعمدة لتشويه صورة الفلسطينيين لدي الرأي العام العالمي 

 .بيين، خارجين علي القانون ال يستحقون دولة مستقلة خاصة بهمواظهارهم كارها
ومن المؤسف ان االمن الفلسطيني التابع للسلطة هو المسؤول االول عن هذه الظاهرة واستفحالها، فهو الذي 
 .اسس فرق الموت، وهو الذي اخترق القانون عندما تستر علي عمليات اغتيال كثيرة وقعت لم يتم التحقيق فيها

افا الي ذلك ان حالة الفوضي والفلتان االمني لم تبدأ في صفوف الفصائل االسالمية والقومية المعارضة، مض
وانما في حركة فتح الحزب الحاكم، وبالتحديد بعد انفجار صراع االجنحة داخلها، وانشقاق مجموعة تطلق علي 

 .نفسها مجــموعة المستقبل قررت خوض االنتخابات بقائمة منفصلة
يد عباس يريد التأجيل النه يدرك تماما ان المجلس التشريعي الجديد لن يكون مثل القديم، اي مجلس الس

وانما سيكون مجلسا يضم نسبة . تشريعي مستأنس يضم نخبة من الفاسدين الساعين لمكاسب شخصية وعائلية
ماس وممثلي القوائم كبيرة من المعارضة والشخصيات الوطنية، سواء من اعضاء تنظيم فتح او من حركة ح

وانتخابات تفرز مجلسا تشريعيا غالبيته من الصقور ال يمكن ان تحظي بموافقة واشنطن وتل ابيب، . المستقلة
 .ولذلك ال بد من ايجاد مبرر شرعي مقبول لتأجيلها

 المخرج الشرعي هو منع حكومة شارون اجراء هذه االنتخابات في المدينة المقدسة، وبذلك تتحمل الدولة
 .العبرية مسؤولية عرقلة االنتخابات او تأجيلها، وليس السلطة الفلسطينية ورئيسها

فعندما تأتي االنتخابات بالنتائج التي تريدها تل ابيب وواشنطن، تزال جميع العراقيل امامها، تماما مثلما حدث 
قاومة ترفض التنازل عن في االنتخابات الرئاسية مطلع هذا العام، اما عندما تشارك فيها قوي فلسطينية م

الثوابت، وتعارض اتفاقات اوسلو، وترفع شعار الكفاح المسلح، فان حكومة شارون تغلق ابواب القدس المحتلة 
 .واهلها في وجهها وتمنع المشاركة فيها

  3/1/2006القدس العربي 
 
  خريطة الطريق إذا ألغيت   .50

  افتتاحية الخليج 
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شارون يعتزم إلغاء خريطة الطريق، استعداداً لرسـم حـدود          ” سرائيلياإل“إذا كان صحيحاً أن رئيس الوزراء       
الكيان بعد أن يستولي على ما يريد من أراضي الضفة الغربية ويبتلع القدس العربية، وفقاً لما ذكرته صـحيفة                   

  .هعلى قاعدة األمر الواقع ووفق شروط” اإلسرائيلي“فإن شارون بذلك يكون قد طبق رؤيته للسالم ” معاريف“
وعلى كل حال، فإن شارون لم يأت بجديد، فهو لم يعترف أساساً بخريطة الطريق، ولـم يطبـق شـيئاً مـن                      
مضمونها، بل عمد منذ اطالق هذه الخريطة التي استبشر بها الفلسطينيون والعرب ومحضوها دعمهم وتأييدهم               

مزدريـاً  ” إسرائيل“ ما يراه في مصلحة      ، إلى تنفيذ  ”السالم خيارهم االستراتيجي  “بعدما فقدوا الحيلة وقرروا ان      
خريطة الطريق واللجنة الرباعية والشرعية الدولية والشراكة المفترضة مع الفلسطينيين والتفاهمـات القديمـة              

  .والجديدة
لذا، فإن شارون عندما يعلن الغاء خريطة الطريق إنما يعطي هذه الخطـوة الـصفة الرسـمية كـي يتبلغهـا                     

أصحاب الخريطة وهم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمـم المتحـدة،            الفلسطينيون والعرب و  
وهو يعرف تماماً ان مثل هذه الخطوة الرسمية لن تغير في األمر الواقع الذي يفرضه شيئاً، فالسلطة الفلسطينية                  

ميـة وملـوا الـشجب      ال حول وال قوة لها، والعرب في حالة عجز مطلق بعدما تخلوا حتى عن الممانعة الكال               
أما أصحاب الخريطة وخصوصاً روسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحـدة          . واالستنكار وهو أضعف اإليمان   

فقد فقدوا الحماس والقدرة على التأثير بعدما فرضت الواليات المتحدة حصاراً على القضية الفلسطينية وربطت               
لفلسطينية لزجها في أتون حرب أهلية بدعوى اجتثـاث       حلها بمشيئة شارون وشروطه المفروضة على السلطة ا       

  .تماهياً مع الحرب التي يشنها البيت األبيض” المنظمات اإلرهابية“
  

خطوة شارون المتوقعة تأتي استكماالً لخطة االنسحاب األحادي من قطاع غزة التي حولته إلى سـجن كبيـر                  
يداته المتواصلة وإجراءاته األمنية، وهـو إذ يريـد   محاصر من البر والبحر والجو ويخضع لعدوانه الدائم وتهد  

تكرار ذلك في الضفة الغربية إنما يجعل من الدولة الفلسطينية مجرد حلم راود مخيلة البعض الـذين صـدقوا                   
  .”إسرائيل“وعود الرئيس األمريكي جورج بوش واعتقدوا أنه سوف يضع المصلحة الفلسطينية فوق مصلحة 

على حد تعبيره، كان شـارون يـستثمر        ” قابلة للحياة “ ووعد بوش بدولة فلسطينية      منذ إعالن خريطة الطريق   
الوقت لتحقيق أهدافه، بعدما أنجز الجدار العنصري والتهم ما التهم من األرض الفلسطينية وتخلص من عـبء                 

  .القطاع مكتفياً بحصاره وعزله
  3/1/2006الخليج اإلماراتية  

 
  تحكم لو صارت حماس االغلبية فلن ىحت .51

 داني روبنشتاين
ليست هناك دعاية . من الصعب أن نستشعر أن االنتخابات التشريعية الفلسطينية ستجري بعد ثالثة اسابيع

كان من الممكن أن يري الشخص . انتخابية في صحف السلطة الفلسطينية وال شعارات علي جدران المنازل
االسالم هو الحل : ة بحماس فقط وفيها النداء الشهيرعلي طريق رام اهللا في هذا االسبوع بعض الالفتات الخاص

 .ومع ذلك نري أن الخواطر مهتاجة من تحت السطح. 
في قوائم المرشحين تظهر أغلبية الشخصيات البارزة في السياسة الفلسطينية باستثناء رئيس الوزراء احمد قريع 

مزا لبداية نهاية المسيرة السياسية ألحد من المحتمل أن يكون هذا األمر ر. الذي صرح عن أنه لن يرشح نفسه
حسب بيانات لجنة االنتخابات واستطالعات الرأي الفلسطينية، يمكن أن نقول إن . مهندسي اتفاقات اوسلو

 :تناسب القوي سيكون علي النحو التالي
، ) اسرائيلعلي غرار االنتخابات في( قائمة قطرية للمرشحين 14 نائبا برلمانيا سينتخبون من 132نصف الـ 

في االنتخابات الشخصية تحددت لكل دائرة نسبة محددة من . ونصفهم اآلخر سينتخبون شخصيا حسب الدوائر
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، ومدينة غزة 3 ممثلين، وطولكرم 6علي سبيل المثال، في القدس سيتم انتخاب . المقاعد حسب حجم السكان
 . ممثلين مسيحيين4عة تضمن انتخاب في دوائر القدس وبيت لحم ورام اهللا وغزة تحددت نسبة مقتط. 8

في ختام النزاعات واالنقسامات يقف علي رأس قائمة فتح، الحزب الحاكم، اآلن سجينان موجودان داخل 
وفي المرتبة الثالثة ايضا . مروان البرغوثي وأقدم السجناء األمنيين، محمد أبو علي يطا: السجون االسرائيلية

زير، أرملة أبو جهاد، نائب ياسر عرفات الذي قتله الجيش االسرائيلي وضعت شخصية رمزية ـ انتصار الو
أما في المرتبة الرابعة فيظهر نبيل شعث الذي ينتمي للجيل القديم، والمرشح لرئاسة الوزراء . 1988في عام 

ثر من والذي سيكون واقعيا فقط اذا فازت فتح بأك (35بعده، وحتي المكان . في الحكومة القادمة علي ما يبدو
 نساء 7في المواقع الحقيقية تظهر . ، وضع الشبان غير المعروفين من نشطاء االنتفاضتين)نصف االصوات

 .وسجين آخر واثنان من المطلوبين
قائمة حماس التي ستحصل حسب االستطالعات علي أقل من نصف االصوات بقليل، سميت التغيير 

أما الدكتور محمود . ، ومن بعده محمد أبو طير من القدساسماعيل هنية من غزة يقف علي رأسها. واالصالح
هو معروف بمواقفه . الزهار الذي اعتُبر في السابق قائدا بارزا في الحركة في غزة، فقد ُأزيح للمرتبة التاسعة

في . األكثر تصلبا تجاه اسرائيل، ومن المحتمل أن تكون مرتبته المنخفضة مؤشرا لتغير النهج في حماس
أغلبية المرشحين هم .  نساء وسجين واحد6 التالية التي قد تكون واقعية وذات فرصة وضعت 25الـ المواقع 

 .ولكن ليس بينهم نشطاء من الذراع العسكرية. من االساتذة والمحاضرين في الكليات وأصحاب المهن الحرة
حظي بمقاعد قليلة في الي جانب قوائم فتح وحماس تخوض المنافسة اربع قوائم صغيرة اخري، والتي قد ت

علي رأسها يقف قائد الجبهة : أولها قائمة البديل وهي تحالف بين ثالث حركات يسارية. البرلمان القادم
) الشيوعيين سابقا(بعده يأتي ممثل حزب الشعب . الديمقراطية لتحرير فلسطين في المناطق، قيس عبد الكريم

القائمة الثانية فلسطين المستقلة هي قائمة ). الديمقراطيةالمنشقين عن الجبهة (وامرأة ممثلة عن حزب فدا 
بعده تأتي راوية . الدكتور مصطفي البرغوثي الشيوعي سابقا، والذي يتمتع بشعبية غير قليلة في المناطق

 .الشوا، الصحفية المعروفة وعضو المجلس التشريعي الحالي
ق الثالث التي يقودها وزير المالية السابق سالم وهناك قائمة صغيرة اخري مثيرة لالهتمام وهي قائمة الطري

في المرتبة الثانية من قائمته يأتي اسم حنان عشراوي التي ما زالت المرأة . فياض الذي حظي بالثقة والتقدير
القائمة الرابعة هي قائمة . الفلسطينية األكثر شُهرة والتي عرف اسلوبها الفصيح في وسائل االعالم الدولية

لشعبية لتحرير فلسطين وعلي رأسها أمين عام الجبهة احمد سعادات، المسجون في أريحا حسب اتفاقية الجبهة ا
 .بين السلطة واسرائيل والواليات المتحدة

عددهم يصل . في االنتخابات الشخصية لممثلي الدوائر قامت كل من فتح وحماس بوضع ممثلين في كل الدوائر
 مرشح مستقل 200اضافة اليهم قدم أكثر من . هذه الطريقة االنتخابية حسب عدد المقاعد المخصصة ب66الي 

أنفسهم لالنتخابات، ومن بينهم شخصيات معروفة ووزراء سابقون واغلبيتهم من أتباع فتح الذين لم تشملهم 
أكثر المرشحين بروزا علي مستوي الدوائر هم جبريل . القوائم القطرية وال قوائم الدوائر الخاصة بالحركة

الرجوب الذي يخوض المنافسة في محافظة الخليل، ومحمد دحالن الذي يخوض المنافسة في خانيونس، 
 .وكالهما محسوبان علي فتح

رئيس السلطة، محمود عباس، الذي انتُخب قبل سنة لوالية من أربع سنوات سيضطر لتدبر أموره بعد 
لوزراء، والذي يتوجب عليه الحقا أن يحصل علي االنتخابات مع البرلمان الجديد وأن يعين من داخله رئيسا ل

اذا لم تكن فتح ذات اغلبية برلمانية فستكون المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، ذلك ألن من . ثقة البرلمان
في كل االحوال، حتي اذا . المتوقع أن يتم انتخاب مرشحين مستقلين كثيرين يكونون مستعدين للتعاون مع فتح

 .غلبية، فلن تحصل علي الحكم في السلطة ولن تحل محل أبو مازنحظيت حماس باال
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. ولكن المشكلة األكثر إثارة لقلق السلطة والجمهور في المناطق هي حقيقة اجراء االنتخابات أو عدم اجرائها
الفلتان األمني، وخصوصا في غزة، كبير جدا لدرجة أن صناديق االقتراع قد تتحول الي ساحة معركة في يوم 

 .من الممكن القول اذن أن اجراء االنتخابات بصورة منظمة مسألة أهم من النتائج. نتخاباتاال
 2/1/2006ـ ) هآرتس(

  3/1/2006القدس العربي 
  

 أخطاء تتكرر .52
  صالح القالب

ال مصلحة للفلسطينيين وال لقضيتهم بأن يرتقوا منصة اإلستقطابات المحتدمة فـي هـذه المنطقـة فالقـضية                  
ية مقدسة وقومية وعربية وإسالمية عامة ولذلك يجب ان ال تقحم في هذه الـصراعات، سـواء                 الفلسطينية قض 

 . كانت جدية أم عبثية
كان على خالد مشعل قبل ان يطلق تصريحاته ، وهو في طهران ثم في دمشق ، التي هدد فيها وتوعـد بأنـه                       

أن يراجع تاريخ القضية الفلسطينية     سيلهب األرض تحت أقدام إسرائيل إذا تعرضت إيران ألي هجوم أميركي،            
ليجد أن إقحام، قضية فلسطين المقدسة العامة في الصراعات الدولية واإلستقطابات اإلقليمية كان إنتحارا ونحرا               
لهذه القضية وكان عبئا ثقيال على شعب هو بحاجة وبأشد الحاجة ألن يكون محايدا وخارج دائـرة كـل هـذه                     

  . اوراإلستقطابات والصراعات والمح
ال يجــوز لخالد مشعل ، الذي شحنه مـــرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي بجرعة جهادية زائدة والـذي            
جاء من طهران الى دمشق محشوا بالتوترات واإلستقطابات، ان يضع حركة حماس التي غدت تنظيما فلسطينيا                

هذه التنظيمات ولـدت فـي حاضـنة        بندقية للتأجير ف  : رئيسيا موضــع التنظيمات التي ينطبق عليها وصف      
مخابرات بعض دول هذه المنطقة وهذه التنظيمات وظفت بنادقها ذات يوم لمطاردة بعض قـوى المعارضـة                 

  !!. العــربية على إعتبار أنها كالب ضالة
لقد أخطأ الحاج أمين الحسيني، رحمه اهللا، خطأ فادحا عندما أقحم قضية فلسطين في تلـك الحقبـة التاريخيـة                    

مفصلية والحساسة في إستقطابات المنطقة وصراعاتها آنذاك وعندما ذهب الى بغداد لينحاز الى طرف عراقي               ال
ضد الطرف اآلخر وأيضا عندما وقف الى جانب مصر الملكية ـ الفاروقية ضد دول أخرى في هذه المنطقـة   

لمحور في الحرب العالمية الثانية     ووقف الى جانب هتلر وألمانيا النازية ضد الحلفاء الذين إنتصروا على دول ا            
  . فبادروا على الفور بعد ذلك اإلنتصار الى دعم انشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين

ولقد أخطأت حركة التحرر الفلسطينية المعاصرة التي إنطلقت قبل أربعين عاما، وفي مثل هذه االيام، عندما لم                 
ى خط الصراعات الدولية واإلستقطابات اإلقليميـة ولعبـت   تستفد من أخطاء من سبقها وعندما دخلت وبقوة عل     

على حبال تعارضات وتناقضات دول هذه المنطقة وهنا وللحقيقة فإنه البد من اإلشارة الـى ان حركـة فـتح                    
حاولت النأي بنفسها وبقضيتها وبقدر اإلمكان عن التخندقات العربية وحاولت ان تمسك بالعصا من منتـصفها                

  . حيان ولم تنجح في أحيان كثيرةفنجحت في بعض األ
إن المفترض ان مرحلة المراهقة النضالية و  الجهادية  قد إنتهت ولهذا فإن جهد الشعب الفلسطيني في داخـل                    
فلسطين بحاجة الى دعم العرب والفلسطينيين كلهم ودعم دول العالم كله حتى بما في ذلك الواليات المتحدة بل                  

لك فإنه على زوار ونزالء العواصم العربية وغير العربية البعيـدة والقريبـة مـن         وأولها الواليات المتحدة ولذ   
الفلسطينيين ان يضبطوا ألسنتهم وأن ال يعودوا الى سياسة اللعب على حبال سيرك اإلستقطابات والتمحـورات                

التـي هـي قـضية    المكلفة والتي أثبتت التجارب المغمسة بالدم أنها كانت عبئا ثقيال على هذه القضية المقدسة        
  !!. الجميع والتي يجب ان تبقى قضية الجميع وان ال تعود لتكون ورقة في يد أي دولة أو في جيب أي زعيم 

3/1/2006الرأي األردنية   
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 تحديات األمن اإلسرائيلي كما يقرأها ثالثة من قادته  .53

  ياسر الزعاترة 
ستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية أمـان، قـدم        في جلسة وداعية بمناسبة إنهائه مهام منصبه كرئيس لشعبة اال         

أهارون زئيفي فركش رؤيته للتحديات األمنية التي تواجه الدولة العبرية في المدى القريب، تحديداً خالل العـام   
القادم، وهي رؤية يمكن النظر إليها من زاوية أخرى بوصفها استشرافاً إسرائيلياً لتطورات الـساحة الـسياسية         

  . مياًعربياً وإقلي
يرى فركش أن غزة في سبيلها ألن تصبح حماسستان، مقابل الضفة الغربية            " اإلسرائيليين"في الساحة األقرب ل   

التي ستغدو فتحستان، وهي رؤية ال تبدو واقعية إلى حد كبير، اللهم إال من باب تحريض السلطة والمـصريين                
  . على حماس

غزة لوحده ستمنح حماس األغلبية رغم عشرات اآلالف من         من المؤكد أن أية انتخابات حرة تجري في قطاع          
الغزيين المتفرغين في أجهزة األمن ودوائر السلطة ممن ينحازون إليها في أغلب األحيان، لكن ذلك ال يعني أن                 
فرصة حماس في السيطرة على غزة الواقعة بين مصر والدولة العبرية تبدو متاحة، ألنها بكل بساطة مرفوضة                 

ن معاً، وإذا أضفنا إلى ذلك أن فتح لن تسلم بسهولة حتى لو علمت أن القيادة ستعود إليها بعد حين،                    من الطرفي 
وستلقي بكل ثقلها في معركة كسر العظم، فإن المسار المتوقع سينطوي على إراقة للدم الفلسطيني مـن أجـل                   

ر السياسي لحركة حماس فـي      معركة يبدو كسبها أقرب إلى المستحيل، مع مخاوف مما بعد كسبها على المسا            
  . ظل الظروف المحلية والعربية واإلقليمية الراهنة

والحال أن فركش هنا لم يكن يوجه كالمه إلى الحضور فقط، وإنما إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي                  
ضرورة أشار إلى عجزه عن تنفيذ وعوده بتطبيق معادلة سلطة واحدة، سالح واحد، ما ينطوي على دعوة له ب                 

  . التحرك سريعاً للجم حماس قبل أن يفقد السيطرة على كل شيء
يشار هنا إلى أن وزير الدفاع اإلسرائيلي الذي كان حاضراً ومتحدثاً في وداعية فركش قد دعـا إلـى تأجيـل                     

ـ                 دعوة االنتخابات الفلسطينية خوفاً من فوز حماس الذي سيدفع إلى االنقالب على اللعبة القائمة برمتها، وهي ال
  . التي تفاعلت في أوساط السلطة قبل أن يستقر الرأي على إجرائها بعد توحيد قائمتي فتح بطريقة ملتوية

انتقل فركش إلى الساحة التالية معتبراً أن الضغوط الدولية علـى سـوريا             ) الضفة وغزة (بعد الساحة األقرب    
  . ة العبرية على طول الحدود الشماليةولبنان وحزب اهللا من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يوجه إلى الدول

بعد ذلك يتحدث فركش عن مراكمة بعض الدول العربية لصواريخ بكميات وأنواع تهدد الدولـة العبريـة، وال                  
يعرف هنا إن كان يقصد سوريا ومصر، أم سوريا وحدها، أم أنه يشير إلى صواريخ حزب اهللا التي يهدد بهـا                     

  .  النوويةاإليرانيون في حال هوجمت مواقعهم
يبدو االحتمال األخير هو المرجح، والسبب هو ارتباطه بالحديث مباشرة عن القدرات النووية اإليرانيـة ومـا                 
يمكن للدولة العبرية أن تفعله حيالها، فقد رأى فركش أن األشهر القريبة ستشهد نهاية المناورة السياسية إلحباط                 

الوزراء الذين استمعوا إليه مطالبة بحـل العـسكري للمعـضلة           التهديد اإليراني، وهو ما يعني بحسب ما فهم         
  . اإليرانية

واعتبر فركش أن ما بين إيران وبين بداية تخصيب اليورانيوم هي ستة أشهر ال غير، معتبراً أن التخصيب هو                   
  .  سنوات6 إلى 5المهم وليس الوصول إلى القنبلة النووية التي قال إنها ستصنع في غضون 

أيضاً عما أسماه صعود قوة اإلسالم، وحيث جمع بين منظمة القاعدة، وبـين صـعود اإلخـوان                 فركش تحدث   
المسلمين في مصر، الشيعة في لبنان، السنة في سوريا واالستقالل، يقصد العدل واإلحسان والعدالة والتنمية في                

  . ي االنتباه إليهاالمغرب، وحذر من أن القاعدة قد بدأت تعمل في الشرق األوسط ما يشكل خطورة ينبغ
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بين الحضور الذي تحدثوا في وداعية فركش، رئيس جهاز األمن العام الشاباك، أو المخابرات، يوفال ديسكن،                
وكانت له إطاللته الخاصة على المخاطر القريبة التي تتعرض لها الدولة العبرية، لكنه ركز على البعد األخير                 

تعزيز عمل القاعدة في الشرق األوسط كما وقع في األردن وسيناء،           الذي أشرنا إليه في كالم فركش ممثالً في         
  . مشيراً إلى مالمح وجود لها في الضفة الغربية وقطاع غزة

إلى المسألة العراقية، مع أن المـسؤولين األمنيـين         ) فركش، موفاز، ديسكن  (كان الفتاً بالطبع أال يشير الثالثة       
شل األمريكي في العراق، فيما يعكس ذلك غياب التقـدير الـسياسي            اإلسرائيليين قد سبق وحذروا من مغبة الف      

الواضح لمآالت الوضع هناك، وبالطبع إثر انتخابات يعول األمريكيون على إمكانية مساهمتها في توفير مخرج               
  . مشرف لهم من المأزق هناك

طورات الفتة للنظر خالل العام     خالصة التقديرات التي يتحدث عنها القادة األمنيون اإلسرائيليون ال تشير إلى ت           
القادم، بما في ذلك على الجبهة السورية التي ستتواصل لعبة مطاردتها من دون أن يتحقق شيء عملـي علـى        
األرض، فضالً عن الملف العراقي الذي لن يشهد نجاحاً أمريكياً حاسماً يساهم في تحقيق أحالم شارون بـشأن                  

  . هزيمة واضحة تلقي بظاللها على وضع المنطقة برمتهاالتسوية، في ذات الوقت الذي لن يشهد 
المراوحة إذن هي سمة الموقف خالل العام القادم على مختلف الجبهات المحيطة بالدولة العبرية بصرف النظر                
عن تطورات الساحة السياسية المحلية وحيث يتوقع أن يحصد شارون نجاحاً كبيراً في االنتخابات إذا لم تحدث                 

  . ى وضعه الصحي بعد الجلطة األخيرةمفاجآت عل
وتبقى معضلة اإليرانيين ومشروعهم النووي، وهي معضلة ال يستبعد أن تتواصل المراوحـة بـشأنها أيـضاً                 

  . السيما في ظل الوجود األمريكي في العراق والواقع بدوره تحت رحمة اإليرانيين
 ليس ألن تهديد القاعدة قد غدا وشيكاً، بل ألن أجواء           أما الصعود اإلسالمي فهو مثار قلق للدولة العبرية بالفعل،        

العداء الشعبي للدولة العبرية والواليات المتحدة ستتصاعد أكثر بسببه، وحين تتصاعد سيكون الفشل في العراق               
  . متوقعاً ومن بعده في فلسطين

2/1/2005الشرق القطرية   
 

 :كاريكاتير .54
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3/1/2006دة الحياة الجدي  


