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 الحمالت االنتخابية الفلسطينية تبدأ في ظالل شكوك التأجيل .1
الحمالت االنتخابية للقوائم أن : رام اهللاو غزة  منفتحي صباح عن مراسلها 4/1/2005 الحياة نشرت

شكوك الت أمس، لكن هذه االنطالقة لم تنجح في تبديد والمرشحين المشاركين في االنتخابات الفلسطينية انطلق
تأجيل بقرار من محمود عباس وتوصية من اللجنة المركزية لفتح في حال قررت الحكومة الفي احتمال 

خالل إعالنه الشكوك هذه ولم يفلح نبيل شعث في تبديد . االسرائيلية منع اهالي القدس المحتلة من المشاركة
شعبنا يريد بعد :  إثارة مخاوف الجمهور الفلسطيني من اختيار حماس قائال فيهاولحفي وقت، . حملة فتح

نحن نريد مشاركة حماس، ونريد منها ان تعلن  :واضاف. االنتخابات حكومة قادرة على جلب الدعم األجنبي
صدرت أقوى في حين .  وبدا ان حماس ستقاوم اية محاوالت الرجاء االنتخابات.مواقفها وبرامجها

لتأجيل بأصحاب المواقف المتساوقة مع اهداف للتصريحات من جبريل الرجوب الذي وصف الداعين ا
. القوائم اختارت مواقع تحظى بأهمية رمزية كبيرة الطالق حمالتهافي نفس السياق يشار إلى أن و. االحتالل

 مدينة  األخرى،لكتلواختار بعض ا، ففتح اختارت ضريح ياسر عرفات الذي يحظى باحترام كل الفلسطينيين
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في حين . القدس ما تسبب بحدوث مواجهات مع السلطات اإلسرائيلية التي تحظر الدعاية االنتخابية في المدينة
اما حماس التي يواجه قادتها حمالت .  أحمد سعدات في أريحااختارت قائمة الجبهة الشعبية مكان اعتقال
 ان حماس ستفتح ، مصادرومن ناحية اخرى رأت. ها في غزةحملت اعتقال إسرائيلية في الضفة الغربية فركزت

لم تستبعد ان تندلع  و. او الغائها االنتخاباتباب جهنم مع االحتالل اذا اقدمت السلطة او عباس على تأجيل
 نهاية لتفرد فتح  االنتخابات ترى حماس فيحيث ما حدث ذلك أيضا، اذا الحركةاشتباكات بين السلطة و 

  .لسلطة، وصعودها الى مركز صنع القرار التشريعي والتنفيذيواستئثارها با
شـرطة االحـتالل االسـرائيلي      إلى أن   :  غزة  و رام اهللا من   4/1/2006 الغد األردنية     مراسل حامد جاد ونوه  

وقبيل توقيفها، قالت انها قـررت اطـالق         .ارغمت حنان عشراوي امس على وقف حملتها في القدس الشرقية         
  .ا عاصمة فلسطين ومدينة محتلة ألنههناكحملتها 
 مسؤول الحملة هأعلنما  :غزة من موسى أبو عمرونقال عن مراسلها  4/1/2005 الحياة الجديدة وأوردت

 علقت حملتها االنتخابية في يومها االول تضامنا مع أهلنا في شمال ته أن حرك، في شمال غزةفتحاالنتخابية ل
  .غزة
 تمكين الناخبين الفلسطينيين من ى جورج بوش الوةدع إلى :القدس من 4/1/2006 القدس العربي ولفتت

 ان بوش ،قال متحدث باسم البيت االبيض امس حيث .الوصول لصناديق االقتراع والسيما في القدس الشرقية
  .يريد أن تمضي االنتخابات الفلسطينية قدما كما هو مقرر لها بال تأخير

 
 ازت حماسمشكلة مستعصية إلسرائيل إذا ف: شاباك .2

 إن إسرائيل ستواجه مشكلة مستعصية في :شاباك ديسكينالل رئيس وق: الناصرة من 4/1/2005الحياة نشرت 
وأضاف في حديثه أمام . حال فازت حماس في االنتخابات التشريعية أو حتى في حال حققت انجازاً ملموساً

ركة سيعني تعزيز سيطرتها في الشارع لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس أن أي انجاز جدي لهذه الح
الفلسطيني إذ ستتسلل الى الوزارات المختلفة، خصوصاً االجتماعية، وتؤثر في مضامين وزارة التعليم والمواد 
التي يتلقاها الطالب، هذا فضالً عن أنها ستبذل جهداً النخراط عناصرها في األجهزة األمنية وعندها لن 

ورأى شطاينتس في الصورة القاتمة التي رسمها ديسكين نذير شر إلسرائيل،  .يحصل احباط حقيقي لإلرهاب
وقال إنه في حال تحقق هذا السيناريو، فإن إسرائيل ستواجه وضعاً جديداً مغايراً تماماً يكون فيه تنظيم إرهابي 

 يعني نهاية مسيرة يدعو الى ابادتها شريكاً مساوياً في السلطة والبرلمان الفلسطينيين، مضيفاً أن هذا الوضع
  .أوسلو

قال مصدر سياسي رفيع لهآرتس أمس، إن اسـرائيل تعمـل           : الناصرة من 4/1/2006الغد األردنية   وأضافت  
وقال جدعون مئيـر لوكالـة       .من االصوات في االنتخابات   % 30انطالقا من فرضية ان حماس ستحقق حتى        

 االنتخابات، النها تدعو الى القضاء علـى         نرفض بشكل قاطع ان تشارك منظمة مثل حماس في         :فرانس برس 
اذا توصل عباس الى جمع سالح حماس واذا عدلت هـذه           ف.  االرهاب والديموقراطية ال يلتقيان    :وقال .اسرائيل

 تشكل خطرا، لكنهـا تعتبـر       حماسواضاف ان    .االخيرة عن خططها الزالة اسرائيل، يمكن لموقفنا ان يتغير        
  )أ ف ب. (لطة الفلسطينيةتهديدا قاتال بالنسبة الى الس

  
 اجراء االنتخابات دون مشاركة المقدسيين يحتاج الى استفتاء عام:  يوسفنصر .3

 قال نصر يوسف ان اجراء انتخابات تشريعية دون مشاركة أبناء القدس هو ضرب من الخيال، :رام اهللا
عبي عام؛ القرار مثل هذه حتى لو قررنا ذلك فان هذا القرار يحتاج الى اجراء استفتاٍء ش قائال، وأضاف

الخطوة قبل االنتخابات حتى لو استدعى ذلك تأجيلها، ألن القدس قضية وطنية ومقدسة من الدرجة األولى، 
من يتنازل عنها اليوم مجانًا، فهو لن يتحسس كثيرا في التنازل عن قضية الالجئين ألسباب تصب في مصالح و
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 ان ما جرى ، مكتب االعالم المركزي في وزارة الداخلية قال امسوكان. فئوية لن تصمد أمام حقائق التاريخ
البعض منهم، على مع مجموع المرشحين في القدس المحتلة، حيث أقدمت قوات االحتالل على االعتداء 

 البد ان يشعل الضوء األحمر في وجه كل األصوات الداعية الى اجراء ،واعتقال واستجواب البعض اآلخر
اركة مقدسية، ليست من باب التباكي على القدس كما يحاول الطامحون الحتالل كراسي انتخاباٍت دون مش

المجلس التشريعي تصوير األمر، في حين كانت القضية بالنسبة لهم قبل مرورهم بحالة الطفرة قضية القدس 
 مكانتها الوطنية  واآلن أصبح باالمكان تجاوزها، وعدم االلتفات ألهميتها الدينية وااللهية وال،وأرض الرباط

 .كقضية أولى من قضايا الحل الدائم، وال رمزيتها الفلسطينية والعربية واالسالمية والمسيحية
  4/1/2005الحياة الجديدة 

  
  إسرائيل سمحت للبرغوثي بإجراء اجتماعات سياسية في سجنه   .4

حة السجون طالبت القيادة    السرائيلية امس أن مصل    ا  ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست    : د ب أ   -القدس المحتلة   
السياسية في إسرائيل بتخفيف القيود على مروان البرغوثي للسماح له بإجراء اجتماعات سياسية روتينية فـي                

وأشارت إلى أن هذه االجراءات اتخذت بعد مشاورات سياسية مع الـشين             .السجن خالل االنتخابات الفلسطينية   
واضـافت أن    .و مرشح فتح االول فـي االنتخابـات التـشريعية          باعتبار أن البرغوثي ه    ،بيت وأجهزة االمن  

  .مسؤولين أمنيين إسرائيليين وافقوا على أن يدير البرغوثي اجتماعا واحدا في السجن
  4/1/2006الدستور 

  
  في االنتخابات التشريعية يقّر قانون اقتراع أفراد الشرطة واألمن عباس .5

ياً يسمح ألفراد الشرطة وقوى األمن االقتراع على مدار األيـام           أصدر محمود عباس، مرسوماً رئاس    :  رام اهللا 
 في نفس الوقت الذي يتم فيه بـدء  همالثالثة التي تسبق الموعد المحدد لالقتراع ، على أن يتم البدء بفرز أصوات          

  .فرز صناديق االقتراع في االنتخابات العامة
  4/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 بات ستجرى في موعدها وفي القدس قبلت اسرائيل أم رفضتاالنتخا: دحالن .6

 اكد محمد دحالن امس ان االنتخابات التشريعية ستجرى في موعدها بمشاركة : تحسين االسطل-خان يونس 
اهلنا في القدس شاءت اسرائيل ام رفضت مشددا على ان فتح ال تخشى مواجهة حماس في صناديق االقتراع 

د موقف حماس التي ترى انه ليس هناك داع لربط قرار االنتخابات بمصير القدس في وانتق .كما صرح الزهار
 ستعمل بعد حسم معركة االنتخابات مع فتحواكد ان . الوقت الذي تعلن انها حركة اسالمية تدافع عن المقدسات

 .حماس الكمال المعركة مع اسرائيل حتى اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
  4/1/2005ديدة الحياة الج

  
 الفصائل والقوى تلتزم بميثاق الشرف الخاص باالنتخابات .7

 اللجنة الوطنية العليا لمتابعة االنتخابات التشريعية، على التزام كافة الفصائل والقوى والقوائم كدتأ: رام اهللا
 . هذا الميثاقبميثاق الشرف الخاص بانتخابات المجلس التشريعي، باستثناء حماس، التي لم ترفض ولم تقبل

وأوضحت أنه وقع على الميثاق العديد من المرشحين المستقلين في الدوائر بما فيهم مرشحين عن حماس، وما 
 .زالت االتصاالت جارية بباقي المرشحين

  3/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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 يةلجنة االنتخابات المركزية متخوفة من عرقلة العملية االنتخاب: ناصرحنا  .8

 ابدى رئيس لجنة االنتخابات المركزية تخوف اللجنة من هواجس قد تعرقل عملية : ملكي سليمان-البيرة 
لجنة تعمل وفق القانون وال تتدخل في القضايا واالمور االمنية الاالنتخابات دون ان يفصح عنها مشيرا الى ان 

من جانبه اعلن الدويك عن القوائم و. ررعن امله ان تجرى االنتخابات في موعدها المقوأعرب . والسياسية
االنتخابية النهائية للمرشحين، مؤكدا انه ال يسمح باجراء اي تعديل او تغيير فيها بعد ان انتهت المهلة القانونية 

 مرشحا 314 مرشحا مستقال و258 مرشحا ومرشحة على مستوى الدوائر منهم 414لذلك، وقال ان هنالك 
  .ائمة ق11ضمن القوائم وعددها 

  4/1/2005الحياة الجديدة 
  

  حزب فلسطيني يفصل خمسة من قيادييه بسبب تأييدهم قائمة انتخابية أخرى .9
ـ رام اهللا  فصل االتحاد الديمقراطي الفلسطيني امس خمسة من قيادييه بـسبب تأييـدهم وانخـراط    : ا ف ب 

لحزب كانت اتخذت قرارا بـأن      وقال ان قيادة ا    .بعضهم في قائمة سالم فياض، حسبما افاد مصدر في الحزب         
  .اي شخص ال يلتزم بقرارات وتوجهات الحزب خالل االنتخابات يعتبر شاذا عن الحزب وخارجا عنه
  4/1/2006الغد األردنية 

  
  بتقديم خطتها االمنية لحماية االنتخاباتالداخليةالفالوجي يطالب وزارة  .10

االمنية التي تكفل ضمان سير عملية االنتخابات بشكل  طالب عماد الفالوجي وزارة الداخلية اعالن خطتها :غزة
آمن ومنظم، وذلك حتى يطمئن الشارع الفلسطيني من قدرة السلطة على ذلك، وان االمكانيات الالزمة اصبحت 

فان وزارة الداخلية بحكمها الجهة الوحيدة المخولة بذلك تتحمل كامل , متوفرة، وفي حال فشل السلطة
  .المسؤولية

  4/1/2005لجديدة الحياة ا
  

 اصالح السلك الديبلوماسيالقدوة عاجز عن تطبيق قرارات  .11
تشهد وزارة الخارجية الفلسطينية ازمة حادة نتيجة تمرد عدد من السفراء المحالين : رام اهللا من وليد عوض

مس واوضحت مصادر فلسطينية ا.  قرارات السلطة ورفضهم تسليم مناصبهم للسفراء الجددى التقاعد علىعل
 .ان هناك حاالت تمرد في السلك الدبلوماسي الفلسطيني تم التعبير عنها في عدة عواصم عربية واجنبية

وزارة حالة التمرد هذه بأنها اكبر الاعتبرت اوساط  في وقت .وزارة تحذيرات للسفراء المتمردينالووجهت 
واوضحت ان السلطة  .د عباسناصر القدوة الذي يبدو عاجزا عن تطبيق قرارات وقع عليها محمولصدمة 

 . في التعامل مع سفرائها في الخارج الذين اصبحوا قوة فوق القانونىعاجزة اكثر من أي وقت مض
  4/1/2006القدس العربي 

  
 حوار القاهرة بعد االنتخابات ومصر لم تطلب تمديد التهدئة: هنية .12

حماس أن الحوار الفلسطيني الداخلي كشف إسماعيل هنية القيادي البارز في حركة  :ف مصطفى الصوا-غزة 
سيستأنف في القاهرة، بعد عقد االنتخابات البرلمانية الفلسطينية في النصف األخير من الشهر المقبل، نافيا أن 

 أشهر، مشيرا إلى أن الحديث عن شروط جديدة لحماس من 6تكون القاهرة طلبت من الفصائل تمديد التهدئة لـ
 .سابق ألوانه"اجل القبول بتهدئة جديدة 
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وأوضح قبول حركته قرار محكمة االنتخابات الفلسطينية تمديد فترة الترشح لالنتخابات التشريعية، من أجل 
ونفى أن تكون حركته  .توحيد قائمتي فتح، معربا عن أمله في أن تتجاوز حركة فتح محنتها في أقرب وقت

كدا أن حماس ليست حركة انتهازية، وانها سعت سعيدة بالخالفات التي تحدث داخل منافستها حركة فتح، مؤ
  .عبر عدة محاور للمساعدة في إنهاء أزمة حركة فتح

ورأى أن المقاومة الفلسطينية بعد االنتخابات ستكون أكثر حيوية، ألنها ستكتسب شرعية سياسية بدخول حماس 
ج السرب وإنها خارجة عن للمجلس التشريعي، وأنها ستثبت عدم صحة كل من يقول أن المقاومة تغرد خار

  .اإلجماع الوطني
  3/1/2006السبيل االردنية 

 
   على اغتيال أحد قادتها في غزة تردسرايا القدس .13

على جريمة اغتيال احد ابرز قادتها في شمال قطاع غـزة، ليـل اإلثنـين حيـث أعلنـت         ردت سرايا القدس  
 ودعت في بيان كـل قواعـدها        ،  روخاًمسؤوليتها عن قصف المستوطنات المحيطة بالقطاع بأربعة عشر صا        

العاملة كل في أماكن تواجدها داخل الوطن إلى أخذ أعلى دراجات الحيطة والتأهب لرد يتناسب مـع جريمـة                   
  . االغتيال داعية الشعب الفلسطيني إلى االلتفاف حول خيار المقاومة والجهاد

  4/1/2006البيان 
  

 ال إعادة الحوار  ممثل الجهاد تراجع في االندفاع اللبناني حي .14
اعلن ممثل حركة الجهاد في لبنان ابو عماد الرفاعي عن اقتراب القوى والفصائل الفلسطينية الى مسافة كبيرة 

اال ان . ان هناك لمسات أخيرة توضع على هذا الطريقومن تشكيل وفد موحد للحوار مع الحكومة اللبنانية 
ب الوفد الفلسطيني هو إحساسنا بأن الحكومة اللبنانية في هذا الرفاعي كشف ان ما يعيق أو يؤخر استكمال تركي

الوقت بالذات غير جاهزة لتفتح الحوار ونحن جاهزون لنحاور الحكومة اللبنانية وجاهزون ألن نذهب كوفد 
  .موحد لمقابلة الحكومة اللبنانية

  4/1/2006السفير 
  

  قطاع القصف المناطق المأهولة شمال  .15
صباح اليوم قصف المناطق المأهولة في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار التـصعيد              واصلت قوات االحتالل    

سمع في مختلف أنحـاء شـمال        وذكرت مصادر محلية أن دوي االنفجارات      .العدواني ضد الشعب الفلسطيني   
  .القطاع، ولم يبلغ بعد عن إصابات بين صفوف األهالي

  4/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ت في الضفةاعتقاالوتوغل  .16
 فلسطينياً فـي أنحـاء      11أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، عن اعتقال         :   احمد رمضان  ،رام اهللا 

وتركزت تلك االعتقاالت في مدن الخليل وبيت       . متفرقة من الضفة الغربية بحجة االنتماء لحركتي فتح وحماس        
 اهللا والبيرة، واقتحمت مدينة ومخيم جنـين، شـمالي          لحم وقلقيلية، كما داهمت حي أم الشرايط في محافظة رام         

  . الضفة، فيما أقدم المستوطنون على اقتحام مستعمرة سانور المحررة جنوب جنين
  4/1/2006المستقبل اللبنانية 
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  الفلسطينيون يناشدون التدخل لوقف التهديد للحرم القدسي .17
أن  الشيخ رائد صـالح      هأوضحما  : وسف الشايب  ي ن مراسلها  ع ،رام اهللا  من 4/1/2006 الغد األردنية    نشرت

كنيس تحت المسجد األقصى، مكون من طابقين األول مصلى للنساء والثاني للرجـال وتقـام فيـه الـصالة                   ال
 مؤتمر صحافي امـس،   ، وذلك خالل     مترا من مركزها   97اليهودية، وأنه يأتي بموازاة قبة الصخرة، على بعد         

لة، حيث نشر مصمم إسرائيلي يدعى نحليلئلي، مؤخراً، مقاالً أوضح فيه            أن الحفريات ال تزال متواص     وأضاف
انه تم إقامة سبع غرف تحت المسجد األقصى لتجسيد التاريخ اإلسرائيلي قديما وحديثا، وحملت كل غرفة رمزاً                 

.  األجيـال  انه تم تسمية هذا المشروع اإلسرائيلي باسم قافلة       ، و ، كما يدعي  )الشعب اإلسرائيلي (مختلفاً لمراحل   
وطالـب  .  ان األخطر من ذلك هو عدم علمنا الى أين وصلت هذه الحفريات طوال وعرضا وعمقا                صالح وقال

   .حكام وشعوب العالم التحرك الفوري لكشف المخططات اإلسرائيلية
من جهته قال الشيخ عكرمة صبري إن موافقة حكومة االحتالل على أعمال الحفر سـتؤدي إلـى تـوتر فـي       

  .ولن تؤدي إلى سالم مزعومالمنطقة 
حماس حذرت في بيان، من أنها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء التهديدات أن حركة  4/1/2006 السفير وقالت

. المتواصلة للمسجد األقصى، محملة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن أي اعتداء أو ضرر يصيب المسجد
هيوني كي يوقف فوراً الحفريات التي تشكل خطراً على وطالبت المجتمع الدولي الضغط على الكيان الص

  . األنظمة العربية واإلسالمية إلى وقفة جادة في مواجهة المخططات الصهيونيةكما طالب المسجد، 
ونفى رئيس حاخامات حائط البراق شاموئيل رابينوفيتش وجود أي كنيس جديد في الموقع، معتبراً أن الحفريات 

كما نعرف في اإليمان اليهودي، فإن اهللا . وقال لن يبني الناس الهيكل الثالث. قصىلم تصل إلى المسجد األ
 . سوف يبنيه

وقال ال يوجد أي كنيس يهودي، ولم تبن إسرائيل أي كنيس . كما نفى شمعون بيريز، أن يكون هناك أي كنيس
  .  القبيل، ولم أالحظ أي شي من هذا)األول(أسفل جبل الهيكل مضيفاً لقد كنت هناك أمس 

أعربـت    في بيـروت    هيئة نصرة االقصى في الجماعة االسالمية      أن    4/1/2006 المستقبل اللبنانية    وأشارت
ودعت في بيان أمس العرب والمسلمين واالحرار في العالم الى التحرك السريع للتضامن مع االقصى                عن قلقها 

منظمة االمم المتحدة ورابطة العالم االسالمي وكل       المهدد، مطالبة منظمة المؤتمر االسالمي والجامعة العربية و       
الجمعيات والهيئات المعنية الى االضطالع بمسؤولياتها، والضغط على أعلى المستويات إلجبار اليهـود علـى               

  .ترك هذا المخطط الخبيث
  

 جمعية متطرفة تحول كنيسة الي كنيس يهودي بالقدس  .18
ثاء في تل ابيب عن ان سلطات االحتالل قامت بالسيطرة كشف النقاب امس الثال: زهير اندراوس، الناصرة

وقالت معاريف التي اوردت النبأ . علي كنيسة في القدس الشرقية المحتلة وتحويلها الي مكان مقدس لليهود
نية المسؤولة عن الكنيسة امس ان الصفقة الجديدة اثارت ازمة دبلوماسية حادة مع الفاتيكان ومع السلطات االلما

 ساالمذكورة، واكدت الصحيفة ان الفاتيكان احتج بصورة رسمية علي هذه الخطوة االسرائيلية معتبرا اياها مسا
واتضح انه قبل حوالي خمس سنوات قامت ما  . سافرا بمشاعر المسيحيين في فلسطين وفي اوروبا ايضا

لة ببيع الكنيسة الي جمعية يهودية دينية متطرفة تدعي اش تسمي سلطة تطوير الحي اليهودي في القدس المحت
ووضعت الفتة كبيرة تؤكد ان المكان هو مكان مقدس لليهود ومنعت الحجاج المسيحيين من اوروبا  هتوراه

 . وامريكا من زيارة الكنيسة زاعمة ان المكان تحول الي مكان مقدس لليهود
  4/1/2006القدس العربي 
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  لسلطة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين اآلالف يطالبون ا .19
  تظاهر مساء اليوم آالف الفلسطينيين من أنصار حركة الجهاد في غزة مطالبين السلطة الفلسطينية                :ألفت حداد 

وشارك في المسيرة الحاشدة التي انتهت إلى ساحة المجلس          .بإطالق سراح المعتقلين السياسيين في سجن أريحا      
أعضاء سرايا القدس، الذين توعدوا باستمرار العمليات االستـشهادية وقـصف البلـدات             التشريعي المئات من    

وأكد الشيخ حبيب أحد قادة الجهاد أن هذه الجموع الحاشدة ترسل إلى شـارون               .اليهودية داخل الخط األخضر   
ولـة وعلـيكم   وتابع نقول للسلطة إن شارون لن يعطيكم وطن أو د        . وموفاز رسالة مفادها أن المقاومة مستمرة     

  .االنضمام إلى خيار المقاومة
  3/1/2006 48عرب 

  
  أحب الفلسطينيين أكثر بعد خطفي : كيت بيرتون .20

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست أمس عن البريطانية كيت بيرتون التي أطلق خاطفوهـا سـراحها إن معظـم                  
 هـم يظنـون أن    ،ديهم خيار لـذلك   الفلسطينيين لم يتوفر لهم فرص للتعليم أو لتقدم اقتصادي مضيفة ال يوجد ل            

وكشفت عن حقيقة طريفة بأن عملية خطفها جعلتها تحب الفلـسطينيين            . القتال بهذه الطريقة هو السبيل الوحيد     
  .أكثر من ذي قبل مشيرة إلى أن غالبية الشعب الفلسطيني يحبون السالم ويرفضون العنف

  4/1/2006البيان 
  

  شارون ينقل صالحياته ألولمرت  .21
ت مصادر إسرائيلية أن شارون، سيخضع لعملية قسطرة يوم الخميس وفي هذه األثناء سيتم نقل صالحيات                أفاد

   .رئيس الحكومة إلى القائم بأعماله، أولمرت، لمدة ثالث ساعات
  3/1/2006 48عرب

  
  الشرطة اإلسرائيلية تؤكد تلقي شارون رشوة بثالثة ماليين دوالر .22

القناة العاشـرة للتلفزيـون      أن   برهوم جرايسي  الً عن مراسلها في الناصرة    نق 4/1/2006الغد األردنية   نشرت  
االسرائيلي كشفت مساء أمس عن ان الشرطة االسرائيلية قدمت وثيقة للمحكمة االسرائيلية تؤكد فيهـا تـورط                 
شارون بتلقي رشوة بثالثة ماليين دوالر ومن المتوقع ان تنعكس هـذه الفـضيحة علـى حملـة االنتخابـات                    

وحسب ما نشر، فإن هذه الفضيحة هي جزء اساسي من الفضيحة التي اطلق عليها فضيحة سيرل                 .سرائيليةاال
كيرن، وفي صلبها تلقي شارون رشوة بقيمة اربعة ماليين ونصف المليون دوالر، لتسديد ديون مـن حمالتـه                  

ما تشعب التحقيق ووصل الـى حـد        وقال المحللون في القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي انه إذا          . االنتخابية
  .اجراء تحقيق مع شارون نفسه قبل االنتخابات فإن شارون سيواجه أزمة جدية

وفور اإلعالن عن النبأ في القناة التلفزيونية العاشرة، يعقد الطاقم  أنه 3/1/2006 48عربوذكر موقع 
الب يوسيف لبيد، المستشار القضائي ومن جهته ط .اإلعالمي لحزب العمل إجتماعاً لمناقشة الفضيحة وأبعادها

وقال أنه إذا كان مزوز ينوي تقديم شارون . مزوز، باتخاذ قرار قبل اإلنتخابات بشأن تقديم شارون للمحاكمة
كما أن عضو الكنيست، كوهين طالب مزوز بالتسريع  .للمحاكمة، فلن يستطيع المنافسة على رئاسة الحكومة

  .في تقديم الئحة إتهام ضد شارون
 

  مخطط تهويد الجليل والنقب يأخذ تسارعاً ملحوظاً  .23
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الجليل والنقب سيكون في مركز احتفاالت الـسنة الثامنـة          ) تهويد(قالت مصادر إسرائيلية أن ما يسمى تطوير      
، وسيكون الموضوع المركزي لجهـاز التربيـة        )نكبة الشعب الفلسطيني  (والخمسين لما يسمى استقالل إسرائيل    

وأفادت المصادر أنه قد مورست      .ة الدراسية القادمة، وذلك وفقما قررت لجنة وزارية مختصة        والتعليم في السن  
ضغوط كبيرة من أجل تحديد هذا الموضوع كموضوع مركزي من قبل ما يسمى الـوزارة لتطـوير الجليـل                   

طـوير الجليـل    واعتبرت دوفدوفاني أن القرار على غاية من األهمية بالنسبة لسكان الجليل والنقب، فت             .والنقب
وسـيكون الموضـوع    . والنقب هو إجماع قومي سيقف على رأس سلم األولويات لحكومة ودولـة إسـرائيل             

المركزي للتعليم في المؤسسات القومية؛ الجيش والمدارس وبساتين األطفال وحركات الشبيبة، وفـي مركـز               
  "!!مهرجان إيقاد الشموع في مساء اإلستقالل

  3/1/2006 48عرب
  

  يغض الطرف عن توسيع مستوطنة في الضفة االحتالل  .24
ذكرت هآرتس ان سلطات االحتالل غضت النظر عن مشروع كبير لتوسـيع غيـر               : البيان والوكاالت  ،القدس

ونقلت هآرتس عن مسؤول في إدارة االحتالل مكلف التخطـيط           .قانوني لمستوطنة موديعين عيليت في الضفة     
توطنة منحت من أجل خلق أمر واقع على األرض، من دون احترام            في الضفة قوله إن تصاريح للبناء في المس       

وقالت مصادر قضائية ان المنازل بنيت على أراض ألفـراد مـن القريـة الفلـسطينية                . اإلجراءات القانونية 
  .المجاورة بعلين غرب رام اهللا وتم الحصول عليها بوسائل مثيرة للشكوك

  4/1/2006البيان 
  

 من الليكود قد يصّوتون ألحزاب أخرى  % 31لعمل وكديما ومن مصّوتي ا% 23: استطالع .25
من % 25أظهر استطالع للرأي، أجرته شركة ديالوغ اإلسرائيلية، وأعلنت نتائجه الليلة الماضية، أن : تل أبيب

وبحسب االستطالع فإن ما نسبته  . من الممكن أن يغيروا من تصويتهم حتى موعد االنتخابات،المصوتين
 مصوتي حزبي العمل وكديما من الممكن أن يغيروا رأيهم حتى موعد االنتخابات، مقابل من% 23-22%
من المستطلَعين، إلى أنهم غيروا وجهة تصويتهم في الشهر األخير، % 11وأشار .من مصوتي الليكود% 31

ا ينوون التصويت أنهم كانو% 21وذكر .ممن كانوا ينوون التصويت للعمل، أنهم غيروا رأيهم% 28فيما أعلن 
 .لكديما% 15لليكود، مقابل 

  4/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  إرتفاع في عدد مقاعد كديما مقابل تراجع العمل وثبات في الليكود : إستطالع .26
أشار استطالع هآرتس والقناة العاشرة، أجرته شركة ديالوغ اإلثنين، إلى إرتفاع في قوة كديما مقابـل تراجـع                  

 19 مقعداً في حين يحصل العمـل علـى        42وجاء أن كديما يحصل على    . مل وثبات في عدد مقاعد الليكود     الع
 مقاعد، أما األحزاب العربية     9وحصلت شاس على  .  مقعداً 14مقعداً أما الليكود فظل يراوح مكانه وحصل على       

 مقاعد، شينوي   6يل بيتينو    مقاعد، يسرائ  6 مقاعد، يهدوت هتوراه     6 مقاعد، اإلتحاد القومي     8فقد حصلت على    
  .  مقاعد3 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، المفدال 4

 4/1/2006 48عرب 
  

  فشل المفاوضات حول تشكيل قائمة مشتركة بين المفدال واإلتحاد القومي .27
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قرر مؤتمر المفدال الذي عقد الثالثاء، على أن تنافس قائمته لوحدها في اإلنتخابات بعد أن وصلت المفاوضات 
 .تحاد القومي حول الوحدة إلى طريق مسدودمع اإل

  3/1/2006 48عرب
  

 الجاسوسان السابقان يعتزمان مقاضاتها   : فضيحة ايباك .28
ذكرت صحيفة عرب نيوز أن موظفين سابقين في ايباك، أوقفتهما واشنطن بتهمة التجسس لحساب تل أبيب، 

قلت على موقعها على االنترنت، عن مقربين ون. يفكران في مقاضاة ايباك، بعدما أوقفت دفع نفقات المحامين
من روزين ووايزمان قولهم إن المسؤولين يفكران في مقاضاة ايباك، التي وافقت في البداية على دفع نفقات 

، في حين ينمحاميالوذكرت المنظمة جويش تلغرافيك األسبوع الماضي أن ايباك أوقفت دفع أتعاب . المحامين
ل حماية نفسها، ليس فقط من األضرار المادية فحسب، بل من تضرر سمعتها قالت مصادر إن ايباك تحاو

وذكرت أن عملية تسريب المعلومات تطال عدداً من المسؤولين في البنتاغون، ومسؤولين إسرائيليين، . أيضاً
  . ومسؤول في معهد انتربرايز االميركي، يديره ريتشارد بيرل

  4/1/2006السفير 
  

 ة في تصنيع البن البرازيلي إسرائيل تصبح الثاني .29
ذكرت يديعوت احرونوت امس االول، ان شركة شتراوس ايليت االسرائيلية ستصبح ثاني اكبر شركات تصنيع 

وأوضحت ان شركة تريس كوراكوس التابعة . البن البرازيلي، بعد توقيعها اتفاق اندماج مع شركة سانتا كالرا
 .  مليون دوالر60ا، في عقد تبلغ قيمته لشركة شتراوس ايليت، ستدمج مع سانتا كالر

 4/1/2006السفير 
  

  بازمة مالية خانقةالفلسطينية تمر السلطة  .30
بازمة مالية خانقة قد تمنعها من دفع رواتب الموظفين هذه االيام           الفلسطينية   السلطة   تمر:  خليل العسلي ،القدس

ا المالية، وقالت مـصادر مطلعـة ان هـذا          على ضوء امتناع الدول المانحة وخاصة االوروبية دفع التزاماته        
االمتناع هو نوع من الضغط السياسي على السلطة بعد نشر تقارير اظهرت عدم رضا االتحاد االوروبي مـن                  

ق النقد الدولى تقريرا حيـث      ووتزامنت هذا االزمة مع نشر صند      .طريق تعامل السلطة مع المساعدات المالية     
 مليون دوالر خـالل    940لعجز المالي في خزينة السلطة الفلسطينية الى        توقع خبراء الصندوق ان يصل حجم ا      

من حجم الناتج المحلي االجمالي كما توقع التقرير ان يستمر التراجع في معدل             % 19 اي ما يعادل     2006العام  
 صندوق هذا التراجع المستمر الـى الوضـع       ال وعزا   2006خالل العام   % 4النمو في االقتصاد الفلسطينى الى      

 .االمني المتدهور بما في ذلك القيود االسرائيلية المفروضة على حركة التنقل بين اجـزاء الـضفة والقطـاع                 
  .واعرب وزير االقتصاد سنقرط عن اعتقاده ان هذه االزمة هى عابرة وسوف تنتهى قريبا

  4/1/2006الدستور 
  

  في مؤشر سوق فلسطين %  300نسبة النمو .31
 سوق فلسطين لألوراق المالية، امس، ان البورصة الفلسطينية سجلت خـالل            أكد مدير عام   :غازي بني عودة  

،  %300وتجاوز نمو المؤشر العام للـسوق        .العام الماضي نموا ملحوظا شمل مختلف المؤشرات والمعطيات       
بينما تجاوزت أحجام التداول أكثر من ضعفي اجمالي أحجام التداول التي سجلت في السوق منذ تأسيسها مطلع                 
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 واوضح خالل مؤتمر صحافي حول أداء السوق، ان مؤشر القدس اغلق مع نهاية العام الماضـي              .1997لعام  ا
  .2004، مقارنة مع إغالق العام  %306ر6 نقطة، بزيادة نسبتها 1128ر59على 

4/1/2006األيام الفلسطينية   
 
 

  
  حماس ظاهرة تتجاوز إقامة دولة حماسستان .32

أيمن ياغي   
محة لبناء دولة حماسستان في فلسطين كما ذهب العديد في تحليالته وتوجساته في حال              حركة حماس ليست طا   

حركة وطنية فلسطينية لديها     وهي   فازت باالنتخابات التشريعية المرتقبة في الخامس والعشرين من يناير الحالي         
 نحـو الـسلطة     اجندة مختلفة عن كثير من التصورات التي خرجت من الداخل والخارج للوقوف امام زحفهـا              
  .وللتأثير على رأي الناخب لمصلحة اطراف وقوى يراد لها ان تبقى في الحكم الى ما النهاية

أيا كان هذا اآلخر مسيحيا او علمانيا ظهر في دعمها للسيدة جانيت ميخائيل لتصبح              ‚ حماس منفتحة على اآلخر   
لمدينة المشاكسة التي تعتبر العاصمة الـسياسية       أول امرأة فلسطينية تتبوأ مركزا رفيعا مثل بلدية رام اهللا هذه ا           

  .لفلسطين
حماس تجاوزت ان تكون السيدة ميخائيل امرأة اوال ومسيحية ثانيا وعلمانية ثالثة اختارتها على اسس اخـرى                 
وهي رصيدها الكبير والتراكمي من الخبرات في التعليم واالدارة ولنظافة يدها وذهنها ونظرتهـا االصـالحية                

يء لحيادها واستقالليتها وهذا االختيار يبدو صادقا من جانب الحركة في مشروعها الشراك جميـع               وقبل كل ش  
الطاقات الوطنية في آلية صنع القرار وليس كما كان يشاع من جانب اسرائيل بأن حماس تسعى مـن خـالل                    

  .اقتحامها الميدان السياسي بناء دولة اسالمية متشددة تصنع االرهاب وتصدره اليها
قد أكدت هذه الحركة االسالمية الفلسطينية وعلى لسان العديد من قيادييها ان لديها برنامجا الشـراك جميـع                  ل

الطاقات الوطنية بمختلف توجهاتها في السلطة وصنع القرار واستيعاب كل الناس وانها لديها العزم على دعـم                 
يها برنامج اصالحي شامل يقضي على الفـساد        العلمانيين والمسيحيين والطاقات الناجحة والنظيفة في البلد ولد       

ويخفف من آثار الفئوية القائمة وبناء جيل جديد يحمل السالح بيد وباليد االخرى يحمل الكتاب ويعمل في الحقل                  
  .والمصنع

حماس وعدت أنها ستدعم آخرين مسيحيين وعلمانيين وطاقات وطنية اخرى ليست تحت عباءتها وهـذا امـر                 
حماس قدمت برنامج عمل حقيقيا بدأت بتنفيذه على ارض الواقع          ‚‚ اذن‚  البناء والتعويل عليه   ليس بالقليل ويمكن  

في بلدية رام اهللا وعلى الشعب الفلسطيني ان يقرأه على هذا االساس دون االلتفات الى اآلخرين وما يقولونـه                   
ا او اوروبـا والـرأي العـام    على انه اجراء تجميلي لتغيير الصورة النمطية المتشددة لحماس والرضاء اميرك       
  .االسرائيلي الذي يستبعد الحوار معها على اساس انها حركة مسلحة تدعم االرهاب

على جميع ابناء الشعب الفلسطيني وعلينا جميعا ان نقرأ هذه الظاهرة الالفتة وهذه االفعال المقنعة من جانـب                  
ية الفلسطينية مرحلة دقيقة وحساسة تـستوجب       قيادة حماس قراءة صحيحة سيما وان المرحلة التي تعيشها القض         

حشد جميع الطاقات الوطنية حول قيادة جديدة من فتح وحماس وغيرهما هذه المرحلة تتطلـب بالفعـل اناسـا                   
  يزاوجون بين المقاومة والعمل السياسي وتحصين الداخل بشخصيات همها تأمين االستقرار والرغيف والتعليم

  .رةوالفساد واالنفالت وسوء االدا‚ ي االحتالللهذا الشعب الجريح الذي يعان
  4/1/2006الوطن القطرية 

  
  !لماذا وما هي األسباب؟ : أزمة فتح التنظيمية .33
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يبدو أن حركة فتح وصلت إلى طريق مسدود أمام حالة االنهيار التنظيمي والسياسي التي أصابتها، فـي ظـل                   
ح النتخابات المجلس التشريعي القادم التي خيم عليهـا         تصاعد الخالفات الداخلية عقب محاوالت تشكيل قائمة فت       

سيطرة واضحة من قبل قيادات الحرس القديم المتنفذة منذ سبعة عشر عاماً، يتقـدمهم غالبيـة قيـادة اللجنـة                    
  .المركزية لحركة فتح

ـ                تح فـي  الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها قيادة السلطة وبعض أعضاء المركزية تكمن في دعوتهم كافة أقـاليم ف
  .الضفة والقطاع إلجراء انتخابات داخلية لقواعد التنظيم الختيار مرشحي الحركة للمجلس التشريعي القادم

وخروج نتائجها ضربت القيادة المتنفذة التي شاخت في حركة فتح هذه النتائج عـرض             ) البرايمرز(وبعد إنجاز   
ون إعارة أي اهتمام للنتائج التي أفرزتها أقاليم        الحائط وقامت بتشكيل قائمة عدد من أعضاء اللجنة المركزية د         

فتح، إضافة إلى إدخالها بعض األسماء في القائمة والتي لم تشارك أصالً في انتخابات فتح الداخلية األمر الذي                  
أدى إلى تصاعد وتيرة الخالفات التي وجد فيها الحرس الجديد ممثالً بشباب االنتفاضة ظلماً وتنكراً لجهـودهم                 

  . هم في ظل تنامي برجوازية القيادة المتنفذة في حركة فتحوعطائ
لقد كان اإلقبال على التصويت لصالح الجيل الجديد وشباب االنتفاضة وقياداتها واضحاً ومميزاً، األمـر الـذي                 

  . زاد من قناعة القيادات الشابة بضرورة أن تكون هي صاحبة القرار المستقبلي
، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أن سبب تنامي الخالفات داخل فتح،             من جانبه اعتبر سمير المشهراوي    

يكمن في التسلّق على مواثيقها وقوانينها وعدم احترامها من قبل القيادات الفتحاوية القديمة التـي ال تـرى إال                   
جه االحتالل  هو الذي صنع االنتفاضة وهو الذي قاوم ووا       (نفسها، هذه القيادات التي نسيت أن جيل فتح الجديد          

في الوقت الذي تمركزت هذه القيادات القديمة في زوايا خاصة تبحث عن مصالحها، والتي قامت               ) بكل صالبة 
بدورها في تعطيل انتخابات المؤتمر الحركي السادس لفتح منذ سبعة عشر عاماً، وهـي نفـسها التـي أدارت                   

وتتنفذ بالقرار بطريقتها الخاصـة، لهـذا فـإن         ظهرها لألجيال الصاعدة ولم تصِغ إليهم، ولم تتحسس مطالبهم          
القيادة التاريخية في حركة فتح، هي سبب األزمة، وعليها أن تدرك أن هناك جيالً وطنياً مخلصاً يريد أن يقـدم   

  .للشعب ومن حقه أن يكون في موقع الريادة والقرار
اً الخالفات ظاهرة صحية وأنه     لكن أحمد غنيم، عضو المجلس الثوري للحركة، خفف من وطأة ما يجري معتبر            

رغم وجود قائمتين لفتح فإن الفائزين من القائمتين سيدخلون المجلس التشريعي تحت مظلة فـتح التـي تتـسع             
  .للجميع، وأن المرحلة القادمة رغم إشكالياتها ستشهد تقدماً فتحاوياً

م معضلة في فتح وال بـد أن تـتم   فيما اعتبر عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الخالف القائ        
  .معالجتها وإال فإنها ستعصف بفتح تنظيماً ووجوداً

وأضاف زكي أن المسألة ليست مسألة حرس قديم وجديد وإنما هي مسألة مستقبل فلسطيني ينبغـي أن يرسـم                   
للحركـة التـي    والرئيس الفلسطيني، شكل قائمة فتح بناء على الجمع ما بين القيادات التاريخيـة              . بعناية فائقة 

فجرت الثورة وما بين القيادات الشابة التي فجرت االنتفاضة وهذا بدوره يقوي فـتح، ويجعلهـا فـي موقـع                    
  .الصدارة

لكن بعض األصوات داخل مركزية فتح ترى أن قائمة المستقبل يشير إلى تحالف بين كافة الجهات األمنية في                  
اجهة تيار حماس المتنامي والذي يخشى أن يسيطر على         فتح والسلطة وبعض المقربين من كتائب األقصى لمو       

مقاعد المجلس التشريعي في المرحلة القادمة، لهذا حظيت هذه القائمة بمباركة من فاروق القـدومي، رئـيس                 
  . حركة فتح

صورة االنقسام هذه خيمت على كافة قطاعات فتح في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية وحتى المعـتقالت،         
فتح في واقع ال تحسد عليه خاصة وإنها أمام معركة انتخابية برلمانية حامية الوطيس وأمام خصم عنيد                 وباتت  

ومرتب ومبرمج ممثالً في حركة حماس التي حصدت غالبية المجالس البلدية الكبيرة في المرحلة الرابعة مـن                 
  .ي القادماالنتخابات، والتي تهيئ نفسها لحصد المزيد في انتخابات المجلس التشريع
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ويرى المحلل السياسي أحمد العطاونة أن معضلة فتح تكمن في تحطيم بنيتها التنظيمية من خالل توزيعها على                 
القبائل األمنية والمركزية داخل حركة فتح، بحيث بات لكل مسؤول متنفذ مجموعة مـن العـسكريين الـذين                  

لثه على الـسلطة نفـسها، وأصـبح لهـؤالء          يفرضون رأيهم تارة على الشارع العام وأخرى على التنظيم وثا         
المتنفذين إقطاعيات ومصادر دخل كبيرة ينفقونها على مليشياتهم الخاصة متى يريدون، وكيفما يريدون، فهـم               
يملكون الكازينوهات والشاليهات والمطاعم الراقية والفنادق الكبيرة إضافة إلى مـشاريع اإلسـكان الخاصـة               

امة وغيرها، في حين يعيش السواد األعظم من الطبقة المعدمة في فتح في فقر              والمصانع ووكاالت البضائع اله   
  .مدقع ال يملكون قوت يومهم، األمر الذي أدى إلى انفجار ثورة اجتماعية داخل حركة فتح

ويري العطاونة أن قيادات متنفذة من اللجنة المركزية بقيت مسيطرة على الوضع تفرض نفوذها طـوال عـدة                  
 عدم حصول انتخابات داخلية في الحركة حتى يستمروا على رأس مواقعهم ويحـافظوا علـى                سنوات من أجل  

كراسيهم التي لفظتهم ومواقعهم العاجية، إضافة إلى االستمرار في الحصول على الميزانيات الكبيرة التي باتت               
ئح والقـوانين   تصرف في إطار دوائرهم الخاصة، كل ذلك أدى إلى اندثار الضبط التنظيمـي والتنكـر للـوا                

  .التاريخية، وباتت تصريحات القيادات أو بعض القيادات المركزية هي اللوائح والقوانين
وكـان  ) كتائب شهداء األقصى  (وفي ظل تصاعد االنفكاك التنظيمي تنامى دور الميلشيات الخاصة تحت مسمى            

ح وتشرف على إدارة بعـض      ذلك بعد حضور السلطة وتأسيس أجهزة األمن التي باتت هي أيضاً مرجعيات لفت            
  .هذه الميلشيات

ولعل قيام األجهزة األمنية بتفريغ المئات من قيادات فتح العاملة في الميدان ليصبحوا أصحاب رتـب ومواقـع                  
وسيارات أمنية، أفرغ هذه القيادات من مضمونها النضالي أمام جمهورها وشعبها الذي كان ينتظر منها الكثير،                

 من فتح أمام هذا الشعب ليس قائداً نضالياً وإنما ضابطاً أمنياً يكتب التقـارير ويعتقـل                 وبات القيادي المناضل  
  .المعارضين، األمر الذي خلف حالة من العداء المستفحل لهؤالء المناضلين من قبل أبناء شعبها

المسؤولية على  إن تقوقع القيادة الفلسطينية على ذاتها واحتضان االنتهازيين من الزعامات ووضعهم في مواقع              
حساب األنقياء األطهار من المناضلين في حركة فتح وغيرها، أدى إلى بروز ظـاهرة الخـالف واالنـشقاق                  

  .واالحتجاجات الواسعة
أما على صعيد قوائم فتح في االنتخابات فإن تيار المستقبل ممثالً بقائمة المستقبل ماٍض في طريقه بضم أبـرز                   

لعسكريين وجيل الشباب من أجل النجاح في إجراء عملية تطهير شاملة قد تطـال              القادة السياسيين واألمنيين وا   
رؤوس العديدين من القيادات التاريخية لفتح، وخاصة أعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا في مهب الـريح،             

  .هذا النهج الذي قد يزعزع مكانة أبو مازن في األيام القادمة
الجديـد  ) كـديما (دادها يبدو أنها تأثرت كثيراً بخطوة شارون نحـو حـزب            قائمة المستقبل والقائمون على إع    

ويشعرون إنهم بخطواتهم الجريئة هذه سيشقون الطريق نحو مستقبل سياسي فلسطيني، من خـالل احتـضان                
  .الحرس الجديد وجيل االنتفاضة وكتائب األقصى وغيرها

1/1/2006فلسطين المسلمة    
 

  :اتيركاريك .34
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 4/1/2006المستقبل 


