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  وإسرائيل على شفير اضطراب سياسي...شارون على حافة الموت .1
 أن  ال يزال الوضع الصحي لشارون، يزداد سوءاً، وتفيد التقـارير الطبيـة           : 5/1/2006 48عرب  نشر موقع   

 ساعات لعملية جراحية، وتم نقله إلى غرفة        7النزيف الذي أصابه في الدماغ قد توقف بعد خضوعه ما يقارب            
 مـن   9:20العالج المكثف لمتابعة العالج، وذلك وفقما صرح به المدير العام لمستشفى عين كارم في الساعة                

هة ضغط الدم، إال أن مـصادر فـي         ورغم إشارة األطباء إلى أن وضعه الصحي مستقر، من ج          .صباح اليوم 
 . قالت أنه لن ينجو إال بأعجوبة، في حين تشير تقديرات األطباء أن احتماالت شفائه ضئيلة جـداً شارونمكتب  

مستشفى في الساعة السابعة صباحاً، أن شارون ال يزال         الأفادت مصادر إسرائيلية نقالً عن مصادر طبية في         و
وجاء أنه أثناء العملية الجراحيـة التـي         .تحت التخدير والتنفس اإلصطناعي   في حالة خطيرة جداً هو ال يزال        
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أجريت له، أعلن المدير العام للمستشفى أن النزيف الرئيسي قد تم وقفه، إال أن الفحوصات أشارت إلى وجـود                   
 كمـا جـاء أن     .نزيف في أجزاء أخرى من الدماغ، وتمت إعادة شارون إلى غرفة العمليات في حالة الخطر              

 تم نقل شارون من غرفة العمليات       4:45العملية الجراحية المعقدة تواصلت طوال الليلة الماضية، وفي الساعة          
إلى غرفة طبية محوسبة لمعرفة حجم نتائج العالج، إال أنه بعد فترة قصيرة أعيد إلى غرفـة العمليـات بعـد                     

رف على عالج شـارون، ان االخيـر        وكان قد قال الطبيب المش     .اكتشاف نزيف في أجزاء أخرى من الدماغ      
واضاف الطبيب ان شـارون     . اصيب بجلطة دماغية جدية وتم تخديره ويتلقى تنفسا اصطناعيا لمتابعة عالجه          

مستشفى ان شـارون يـصارع      الوقالت مصادر في     .اصيب بنزيف شامل في الدماغ ويخضع لعملية جراحية       
مـن   .ئيلية ان شارون اصيب بشلل في اجزاء من جسمه        وترددت انباء من بعض وسائل االعالم االسرا       .الحياة

جانبه قال سكرتير الحكومة انه اتصل بالمستشار مزوز واطلعه على وضع شارون وتقرر نقـل صـالحيات                 
   .شارون الى اولمرت

كتب ألوف بن في هآرتس أن إدخال شارون، مرة ثانية إلى المستشفى بسبب نزيف في الدماغ، سيجعل مـن                   و
وأضاف أنه حتى في حـال       .لعودة إلى مهام منصبه حتى في حالة إجتيازه العالج الطبي بسالم          الصعب عليه ا  

شفائه، سيكون من الصعب إقناع الجمهور بمقدرته على إشغال منصب رئيس الحكومة لمـدة أربـع سـنوات                  
وصـل  أخرى، بعد أن أصيب بجلطتين في الدماغ خالل أقل من ثالثة أسابيع، وبذلك يكون عصر شارون قد                  

وأضاف إن اإلنهيار في صحة شارون يجعل إسرائيل في وضع سلطوي غريب ومهتز؛              .إلى نهايته التراجيدية  
ومن  .وكديما ينقصه المؤسسات والجهاز التنظيمي    . فأولمرت، يقف على رأس حكومة انتقالية عشية اإلنتخابات       

ئاسة الحكومة، سيدفع مجـدداً إلـى       في حين أن التنافس على ر     . غير الواضح كيف سيتم انتخاب بديل لشارون      
وفي كل الحاالت فمن المتوقع أن تشهد إسـرائيل         . منافسة ثالثية بين نتانياهو وبيرتس وبديل شارون في كديما        

كما لفت بن إلى أن مرض شارون قد حطم جدار الصمت حـول صـحة القيـادات                  .استبدال أجيال في القيادة   
   .اإلسرائيلية

 من شارون الحظوا في الفترة األخيرة مزاجه السيئ والعصبية التي تميز بها، بعد              كتبت هآرتس أن المقربين   و
إال أن   !أن عرف بأعصابه الحديدية في األوضاع األمنية والقومية والسياسية، إال أنه، كما يبدو، لم يعد كـذلك                

ت الطبية يدرك أن    فكل من شاهد واستمع إلى البيانا     . شحوب وجه المدير العام لمستشفى هداسا يقول كل شيء        
   !!األمر على غاية من الجدية هذه المرة، إذ لن يخرج رئيس الحكومة على رجليه من المستشفى بعد يومين

كتب محلل الشؤون الحزبية في هآرتس يوسي فيرطر ان االستطالعات االخيرة اظهرت ان ثمة حياة لكـديما                 و
ستعادة نجاحات شارون وهذه مهمة صعبة للغاية       لكن من سيترأس هذا الحزب االن سيضطر الى ا         .بعد شارون 

وتـنعكس هـذه     .النه لم يكن هناك منذ وقت طويل سياسي يملك تجربة ومهارة ومؤهالت قيادية مثل شارون              
الصورة المبهمة على الساحة السياسية في المنطقة وخصوصا مـا يتعلـق بمـستقبل الـصراع االسـرائيلي                  

  .الفلسطيني
كانت واشنطن على اتصال دائم مع المقربين من : 5/1/2006السفير  في يليةكتب محرر الشؤون اإلسرائو

وتخشى االدارة االميركية، من ان وفاة شارون المحتملة قد تقود الى القضاء . شارون وفي مقدمهم فايسغالس
وعدا ذلك، فإن واشنطن ال تعرف الوجهة التي . على فرص التسوية وخصوصا القضاء على خريطة الطريق

ير فيها اسرائيل سواء نجح اولمرت في قيادة كديما الى السلطة، او اخفق هذا الحزب في اداء دور مهم ستس
 أنا ولورا نشاطر الشعب اإلسرائيلي قلقه على صحة شارون :وقال بوش في بيان. على الصعيد السياسي
كل األميركيين، نبعث  ونيابة عن :وأضاف.  واصفا إياه بأنه رجل شجاع ورجل سالم،ونصلي من أجل شفائه

 . بأغلى التمنيات واألماني الى رئيس الوزراء وأسرته
فقد شكل . وقاد تدهور حالة شارون الصحية إلى إثارة عالمات استفهام حول الخريطة السياسية اإلسرائيلية

ل إلى كديما حالة فريدة في التاريخ الحزبي اإلسرائيلي ألنه الحزب األول الذي توقع له الكثيرون التحو
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وليس من المعروف حتى . فكديما كان وال يزال حزبا في رأس رجل واحد. المعسكر المركزي في إسرائيل
ولهذا فإن غياب شارون يقود أوال وقبل كل شيء إلى . اآلن أن للحزب هيكلية أو برنامجا أو نظام عمل داخليا

لي قبل االنتخابات إلى االعتقاد بأن كديما وهذا سيقود الشارع اإلسرائي. صراعات حول التراتبية وحول المكانة
 . ال يختلف عن غيره من األحزاب التي حاول االبتعاد عنها

كوندوليزا رايس قالت إن أفكارنا وصـلواتنا ترافـق شـارون            أن   5/1/2006بي بي سي العربية     وجاء في   
س روس أن شـارون يمثـل       كما اعتبر دني  .  شفاء تاما  شارون نتمنى ل  :تواضاف. وعائلته والشعب اإلسرائيلي  

  . وليس له بديل أو خلف. تجسيدا للتوافق في إسرائيل في اللحظة الراهنة
. ال تـشعر بـالحزن    حماس  وعلى الصعيد الفلسطيني نقلت وكالة رويترز لألنباء عن مشير المصري قوله إن             

ميع، شارون وغيـره مـن      هذه أمور يتعرض لها الج    . واهللا أكبر من شارون أو غيره     . إنها أمور بيد اهللا   : وقال
وأضاف بأنه ليس هناك من شك في أن الخريطة السياسية الصهيونية ستتغير بعـد وفاتـه، ولكـن         . المجرمين

 هو من أقدم على ارتكاب المجازر والعمليات اإلرهابية فـي           ه ألن ،المنطقة برمتها ستكون أفضل مما هي عليه      
   .لم تكن عقليته تعرف سوى لغة القتل والدمار في حق شعبنا: وتابع قائال .حق الشعب الفلسطيني لعقود متتالية

إال . من جانبه اعتبر نبيل شعث أن غياب شارون عن الساحة السياسية سيفتح آفاقا عديدة من الصعب التنبؤ بها                 
أنه أضاف أن شارون لم ينجح في رسم صورة له كزعيم سالم بعد االنسحاب من غزة معتبرا أن االنـسحاب                    

بي بي سي العربيـة      وقال ل . سرائيليا ذكيا لما أصاب إسرائيل خالل خمس سنوات من االنتفاضة         كان غطاء إ  
إن شارون أعطى االنطباع بأن انسحابا أحاديا محدودا يبقي حصارا كامال على غزة يمكن أن يكـون إنجـازا                   

 شارون كان أسـهل  وردا على سؤال حول ما إن كان التعامل مع. تاريخيا يستحق به شارون لقب زعيم السالم   
بالنسبة للفلسطينيين من التعامل مع اآلخرين، قال إن األمر قد يكون كذلك إذا تعلق األمر بنتنياهو الذي اعتبره                  

اعتبر أن الغياب المحتمل لشارون ال يمكن أن يؤثر كثيـرا           و. صاحب المسمار األخير في نعش عملية السالم      
تشريعي الفلسطيني من تنظيم حمالت انتخابية في القدس الشرقية         على مسألة منع مرشحين النتخابات المجلس ال      

والموقف الرافض لتصويت المقدسيين في االنتخابات وذلك على اعتبار أن شارون نفسه كان تحت تأثير ضغط                
   .أمريكي ودولي للسماح بتصويت المقدسيين في االنتخابات

وقـال  .  إزاء زعيم إسرائيلي دون آخرحماسرونة أما محمود الزهار فقال إنه من غير الصحيح الحديث عن م      
بي بي سي العربية إن الذي يحدد العالقة مع الشعب الفلسطيني هو السياسة العدوانيـة أو األقـل                   في حديث ل  

وقال إن شارون مسؤول عن قتل أسـرى        . عدوانية التي ينتهجها هؤالء في حقه ومدى قساوتها وجورها عليه         
ول عن مقتل الشيخ أحمد ياسين وسلسلة طويلة من أبناء الـشعب الفلـسطيني،              مصريين وسوريين وهو المسؤ   

  . ويعتبر من أكبر مجرمي الحرب في العالم ..وهو الذي دمر البيوت واقتلع األشجار
وأعـرب   .وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت العديد من التيارات السياسية في إسرائيل وقوفها إلى جانب شـارون              

إنني أصلي كما هو الحال بالنسبة لجميع اإلسرائيليين مـن          : ه بالشفاء العاجل لشارون وقال    نتنياهو عن متمنيات  
إن الشعب بكامله بمـا     : وقال تومي البيد  . وردد كاتساف بدوره نفس العبارات    . أجل أن يتعافى رئيس الوزراء    

  .في ذلك أصدقاؤه وخصومه وغيرهم يشعرون بالقلق ويتمنون له الشفاء العاجل
  

  حماس معل تدرس فتح حوار إسرائي .2
أمس أن الجيش    ذكرت معاريف : غزة طاهر النونو   نقالً عن مراسلها في    5/1/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

وقالـت الـصحيفة إن     . اإلسرائيلي بدأ يدرس احتماالت فتح حوار مع حماس في حال فوزها في االنتخابـات             
 يكون هناك مناص من الحديث إلى حماس، مشيرة إلـى    أوساطا عسكرية إسرائيلية وصلت إلى قناعات بأنه لن       

أنه جرى نقاش بمشاركة موفاز ومسؤولين كبار بالجيش وفي جهاز االمن الداخلي وخبراء أكـاديميين حـول                 
وأضافت أن الجميع يتوقع نجاحا كاسحا للحركة، وقالت إنه يوجـد اسـتعداد              .موضوع االنتخابات الفلسطينية  
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 ونتائج االنتخابات الفلسطينية وإنه توجد جهات غير قليلـة فـي جهـاز االمـن                الجراء مناقشات حول حماس   
  .اإلسرائيلي تعتقد أن الحوار مع حماس حتمي

نقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن موفاز امس قوله         :الوكاالتنقالً عن   القدس  من   5/1/2006البيان  وأضافت  
   .في االنتخابات التشريعية بشرط ان تنزع سالحهاان اسرائيل ستكون مستعدة للتفاوض مع حماس اذا فازت 

 ان الحكومة ىمعاريف نوهت ال أن الناصرة زهير اندراوس في 5/1/2006القدس العربي وذكر مراسل 
االسرائيلية طلبت من المستوي االمني تشكيل طاقم خاص لبحث ما يسمي التعامل مع مشكلة حماس، وفعال اقيم 

وقال المراسل العسكري للصحيفة عمير . ان الطاقم يجتمع عدة مرات في االسبوعهذا الطاقم، واكدت الصحيفة 
راببورت، انه وفق المعلومات التي حصل عليها من مسؤولين رفيعي المستوي في وزارة االمن فان موفاز 

بار سيعقد في االسبوع القادم اجتماعا موسعا للطاقم، ومضي قائال انه بدأت تتعالي االصوات العديدة من ك
الضباط في جيش االحتالل ان علي اسرائيل ان تغير موقفها من حماس النه في نهاية المطاف لن يكون امامها 

وقال ضابط رفيع المستوي للصحيفة ان الحوار مع حماس . مفر اال ان تتفاوض معها في ظل افول نجم فتح
 هو التصرف كما حماسية بتجاهل سيتم بعد االنتخابات وان مواصلة اعتماد السياسة الرسمية االسرائيل

وقال مسؤول اخر انه اذا اعلنت حماس بعيد االنتخابات انها تتنازل عن الكفاح المسلح وانها . تتصرف النعامة
 .توافق علي اعتماد المفاوضات فان اسرائيل ستكون علي استعداد الجراء المفاوضات مع الحركة

الحكومة االسرائيلية لن تحاور اي مسؤول مـن حمـاس          قال ان    موفازأن   4/1/2006 48عرب  وجاء موقع   
حتى لو تم انتخابهم كممثلين رسميين للبرلمان الفلسطيني، مضيفا ان امكانية الحوار مع حماس سـتكون واردة                 

  .فقط اذا غير طريقه والغى نيته المس باسرائيل واعترف بها كدولة وتوقف عن الدعوة الى ابادتها
  

   ويهدمون جزءا منه مسلحون يغلقون معبر رفح .3
 على هدم جـزء     وان أقدم يمسلح أن   :غزة من   طاهر النونو  عن مراسلها    5/1/2006 الخليج اإلماراتية    نشرت

باستخدام جرافة، وهو ما    , المتهم بخطف البريطانيين الثالثة   من حائط معبر رفح، احتجاجا على اعتقال زعيمهم         
  . تدفق المواطنين  في الهواء لوقفدفع القوات المصرية على الحدود إلى إطالق النار

ان اعتقال عالء , إلى ما أوضحته مصادر مطلعة:   من غزة5/1/2006 الحياة ولفت فتحي صباح مراسل
ولم ترجح هذه . الهمص جاء بهدف التأكد من حقيقة وقوف عدد من المسؤولين في السلطة و فتح ورائه

  .اء على طلب من جهاز المخابرات البريطانيالمصادر المعلومات التي أفادت ان اعتقاله تم بن
إن إلـى    , مدير عام الشرطة الفلـسطينية     إشارة : نقال عن وكاالت   غزة من   5/1/2006 الغد األردنية    وتناولت

السلطة والقوى االمنيـة متماسـكة وال        إال أنه أكد أن      .بعض القوى تريد انهيار السلطة من خالل هذه األعمال        
 صناديق  ى إل يذهبوا أن   يهم وعل ,هناك أطراف فلسطينية تتصارع على السلطة     , قائال وأضاف .خلل بهذا الجانب  

  .االقتراع ال للمعبر وال للشوارع
د موفاز بتدخل الجيش يهد ت: رام اهللاوليد عوض من نقال عن مراسلها 4/1/2006القدس العربي وأوردت 

وانه تحدث بهذا الخصوص مع ممثلين .  غزة اذا لم تستطع مصر ذلكىاالسرائيلي لمنع العبور من مصر ال
 القطاع في ىكما طلب من ممثلي مصر منع دخول أي كان من مصر ال .لالدارة االمريكية ومصر والسلطة

 .هذه المرحلة
اثنان من حرس الحدود المصريين أن : وكاالت االنباءنقال عن القاهرة من  5/1/2006الدستور وجاء في 

 على االقل 40وقالت مصادر امنية ان . فلسطينيين بالقرب من رفحالمسلحين الشتباك مع ال امس خالل اواقتل
  .من حرس الحدود اصيبوا
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 اتفاق بين وزير الداخلية والفصائل الفلسطينية على تنظيم االنتخابات .4
أن نصر يوسف اتفق مع ممثلي معظم القوى :  عن مراسلها فتحي صباح من غزة5/1/2006 الحياة نشرت

جاء هذا االتفاق او التوافق خالل اجتماع عقده . تنظيم االنتخابات التشريعية في موعدها المحددعلى أهمية 
في حين تغيب ممثلو فتح و , يوسف نيابة عن عباس مع ممثلي القوى الوطنية واالسالمية، بما فيها حماس

 والفصائل في انجاح العملية ولم تقدم الوزارة تصوراً أمنياً في شأن دور اجهزتها والشرطة. الجهاد االسالمي
ووعد يوسف بتقديم خطة امنية كاقتراح للفصائل لمناقشته في االجتماع . االنتخابية بهدوء ونزاهة وشفافية

  .المقبل الذي لم يحدد موعده
نصر يوسف اقترح امس جمع  أن :من رام اهللا  وليد عوض عن مراسلها4/1/2006القدس العربي وأضافت 

وقال ال بد من  .جل تأمين سالمة االنتخابات التشريعية بعيدا عن اي مظاهر مسلحةسالح الفصائل من ا
 وان تكون في بيوت مخصصة ومحددة وبحراسة , جمع سالح الفصائل في االحياء المتواجدة فيهاىالوصول ال

  .جتماع ، موضحا ان هذه النقطة بقيت خالفية في االى آلية اخرىفصائلية وبمراقبة السلطة او االتفاق عل
تم االتفاق على اال يكون     أنه   ,ل سعيد صيام  وقإلى   : نقال عن وكاالت   غزة من   5/1/2006 الغد األردنية    ولفتت

،  المتابعـة  واشار الى ان لجنـة     .للمسلحين دور في الحملة االنتخابية او عند االنتخابات في صناديق االقتراع          
  . فرعية في المناطق لتسهيل المهمات االنتخابيةاتفقت على ان تساهم الفصائل مع الشرطة من خالل لجان

  
   بإعفائها من مهامهاعباسلجنة االنتخابات تطالب  .5

محمود عباس طالبته فيها بإعفائها مـن       إلى  وجهت لجنة االنتخابات المركزية، الليلة الماضية، رسالة        : رام اهللا 
التـصويت فـي    هم   على نحو يتيح ل    مهمتها، على ضوء قيام مجلس الوزراء بتعديل نظام تصويت قوى األمن          

عاقـة العمليـة    واعرب مصدر مسؤول في اللجنة عن اعتقادها بوجود نوايـا إل           .مواقعهم وليس في دوائرهم   
 أبقت اللجنة الباب مفتوحاً لعودتها، في حال تراجع مجلس الـوزراء            في حين . االنتخابية من وراء هذا التعديل    

  .عن موقفه
  5/1/2006األيام الفلسطينية 

  
   عاماً  12حكم إسرائيلي بسجن مرشح لفتح  .6

 قضت محكمة عسكرية إسرائيلية الليلة قبل الماضية على مرشح فـتح لالنتخابـات التـشريعية نبيـل                  :ا.ب.د
  . عاماً، إضافة إلى أربع سنوات مع وقف التنفيذ12أبوقبيطة بالسجن الفعلي 

  5/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

   لحماس في الضفة الغربية االنتخابيةة االحتالل يعتقل مدير الحمل .7
قال سامي أبو زهري ان قوات االحتالل اعتقلت، الليلة الماضية، العديد من اعضاء الحركة في رام اهللا، وفـي                   

ن هذه اإلجراءات التي تستهدف إضـعاف وضـع         أواستنكر قائال   . مقدمتهم مدير الحملة االنتخابية في الضفة     
 وعلى السلطة وجهات الرقابة الدولية الوقوف عند مسئولياتها تجاه          ,قدما عن المضي    الحركة االنتخابي لن تثنينا   

  .هذه الممارسات والجرائم اإلسرائيلية
  4/1/2006 48عرب 
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 ما يجري في غزة خطر على المشروع الوطني: القدوة .8
على المـــشروع وصف ناصر القدوة أحداث الفوضى واالنفالت األمني الجارية في غزة بالخطر : رام اهللا
ليست السلطة وحدها وانما : قالو ,ألعمالا  لهذهوتجنب االجابة عما تنوي السلطة فعله لوضع حد. الوطني

  .جميع أبناء الشعب الفلسطيني سيقفون في وجه أعمال الفوضى هذه
  5/1/2006الحياة 

  
   بالفسادمشتبهتوقيف مسؤول فلسطيني  .9

تم توقيف الرئيس السابق للهيئة العامة الفلسطينية للبترول امس على           اعلن مصدر قضائي انه      :رام اهللا ا ف ب    
ويشتبه في ان صرصور الذي يعمل حاليا كمستـشار لـدى وزارة الماليـة،               .خلفية قضية فساد مالي واداري    

  .اختلس امواال وأساء الى الوظيفة خالل رئاسته لهذه الهيئة
  5/1/2006الغد األردنية 

  
  في االنتخابات لن يحدث انقالباً في الواقع الفلسطينيفوز حماس: حمدانأسامة  .10

رغم ان حماس لم تتخذ قراراً بعد في شأن المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة بعد : رام اهللا
االنتخابات، اال ان أسامة حمدان لم يستبعد مثل هذه المشاركة، مشددا على ان فوز الحركة لن يحدث انقالبا في 

: قالحيث . قائم بقدر ما يعني استمراراً للمسيرة الوطنية باتجاه تحقيق أهدافنا االستراتيجيةالع الفلسطيني الواق
وسيكون موضوع الحكومة موضع عناية فائقة من . لن نتردد في تحمل مسؤولياتنا والقيام بواجبنا تجاه شعبنا

ال أرى مشكلة في أن تكون : واضاف. تطرف الحركة، وسنعلن موقفنا بوضوح عند إعالن نتائج االنتخابا
 أن واوضح. حماس مسؤولة عن األجهزة األمنية يوماً ما طالما أن هذه األجهزة تهدف إلى حماية شعبنا وأمنه

 أستطيع القول إن األولويات ,وأضاف طرح برنامج متكامل لما سنعمل على تحقيقه، ,أولويات كتلة الحركة
مراقبة أداء الجهاز التنفيذي لضمان حسن سير على وسنعمل . اإلصالحوية، األساسية ستكون في األمن، التنم
سنبذل جهدنا كي تكون هذه القوانين منسجمة مع أصالة شعبنا وأكد قائال، . تطبيق التشريعات ذات العالقة

مل المقاوم شكل من أشكال الع فأكد أنها العمليات االستشهاديةأما عن . وثقافته وحضارته ومع قيمه وتعاليم دينه
األصل عندنا هو المقاومة، أما أشكالها وأنماطها وأساليبها فهي مسألة تقررها القيادة مضيفا أن ضد االحتالل، 

حسابات المصلحة الوطنية وما يمكن ب أن فرص تمديد التهدئة أو الهدنة بعد االنتخابات، رهن ذكرو. الميدانية
 . ها بالنسبة الينا ما زلنا نرى أنه ال جدوى من تمديدهأن,  الفتا بالقول.أن تحققه من مكاسب لشعبنا

  5/1/2006الحياة 
  

   الفصائل معنية بالرد على االعتداءات وال معنى للتهدئة: موسى أبو مرزوق .11
ذكر موسى أبو مرزوق أن الفصائل الفلسطينية لن تبقى صامتة وهي تواجه العـدوان اإلسـرائيلي مؤكـداً أن            

 هـم ن موضوع التهدئة لم يطرح من جديد داخل الفصائل مـشيرا إلـى أن             أضاف  وأ. االتهدئة اآلن ال معنى له    
وبشأن القاعدة التي سينطلق منها الجميـع فـي هـذه            .النتخابات لمناقشة جميع الموضوعات   ا بعد   ونجتمعيس

ير وأكد أن عمليات المقاومـة هـي اآلن خاضـعة للتقـد    .  أنه ما دام هناك احتالل فهناك مقاومة   ,المرحلة قال 
 سيؤدي إلى زيادة الفوضى والخالفات الداخلية داخل فتح         ها أن تأجيل  ,وعن االنتخابات قال   .السياسي والعسكري 

مضيفاً أن موضوع استثناء سكان القدس ليس مطروحا مطلقا وأن أحدا لم يضع فيتو على مـشاركتهم حتـى                   
  . ليس عفويامؤكدا أنه ,وأشار إلى وجود جهات مسؤولة وراء الفلتان األمني الحالي. إسرائيل

  5/1/2006البيان  
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   من حماس وفتح بين مسلحيناشتباكمقتل ناشط من حماس في  .12

افادت مصادر امنية وطبية ان ناشطا من حركة حماس قتل منتصف ليل االربعاء في اشتباك بين مسلحين مـن           
شـتباك فـي    اإلة اثناء   واكد شهود ان الشاب اصيب برصاصة قاتل      . حركتي فتح وحماس في شمال مدينة غزة      

 ان االشتباك حصل على خلفية تعليق ملصقات للحملة االنتخابية، دون مزيـد             واواوضح .منطقة الشيخ رضوان  
  .من التفاصيل

  5/1/2006الغد األردنية 
  

   مع الحكومة اللبنانية للحوارالموحدماذا جرى بين الفصائل بشأن الوفد  .13
المستقبل ان توقف الحوار اللبناني ـ الفلسطيني يعـود الـى      لـمصادر فلسطينية مطلعة قالت:  قاسم قصير

أسباب لبنانية وفلسطينية مشتركة، فعلى الصعيد اللبناني حصلت تطورات سياسية وأمنية عديدة أدت الى تأخير               
تو أما على الصعيد الفلسطيني، لم يتم االتفاق على تشكيل وفد موحد بسبب وجود في              االهتمام بالملف الفلسطيني،  

لدى قيادة منظمة التحرير في لبنان على مشاركة مسؤول حركة فتح ـ االنتفاضة أبو فادي حماد فـي الوفـد،    
وكذلك بسبب اعتراض وفد تحالف الفصائل الفلسطينية على الصيغة المقترحة للوفد المشترك ممـا أدى الـى                 

 برزت على الصعيد الفلـسطيني      وتضيف كما  .توقف االتصاالت بين الفصائل وعدم الوصول الى اتفاق نهائي        
تباينات عديدة حول كيفية معالجة ملف السالح سواء داخل المخيمات أو خارجها، اضافة لوجود بعض القضايا                

وأوضحت المصادر ان   . العالقة وخصوصاً بما يتعلق بملف سلطان أبو العينين وعدم ايجاد صيغة نهائية ايجابياً            
  :ل الفلسطينية لالتفاق على وفد موحد تتضمن النقاط التاليةهناك صيغة جديدة أعدتها بعض الفصائ

 ـ تشكيل مرجعية فلسطينية تضم مندوبين عن كل الفصائل العاملة في لبنان، بحيث تقوم هـذه المرجعيـة    1
  .بإدارة الحوار واالشراف على أداء الوفد الفلسطيني

  .ى الحكومة اللبنانية ـ يتم االتفاق في هذه المرجعية على أوراق العمل المقدمة ال2
 ـ يتم تشكيل وفد موحد للحوار بالتوافق من قبل المرجعية الفلسطينية للحوار، على أن يتشكل الوفد مناصفة  3

بين فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية من ستة أو ثمانية أعضاء، على أن يتم اختيـار رئـيس                   
  .الوفد من بينهم

ة ان تتم دراسة هذه االقتراحات من الفصائل الفلسطينية الفاعلة للتوصل الى صـيغة              وتتوقع المصادر الفلسطيني  
  .نهائية للوفد الموحد في أسرع وقت

  3/1/2006المستقبل اللبنانية 
  

  اغتيال فلسطيني في الخليل .14
أعلنت مصادر طبية وأمنية أن فلسطينيا استشهد قبيل فجر أمس برصاص الجيش اإلسرائيلي في قرية طرامـة                 

وأكد ناطق باسم الجيش أن الرجل كان مطاردا ومسلحا ورفض تسليم بندقيته كما طلـب منـه                  . جنوب الخليل 
ولم يكن  . وأضاف انه وجه بندقيته إلى الجنود ورفض تسليمها فأطلقوا عليه النار          . الجنود الذين جاءوا العتقاله   

  .للرجل انتماء معروف إلى أي فصيل فلسطيني
  5/1/2006البيان 

  
  .2000 منذ ايلول استشهدوا فلسطينيا 3386: يرتقر .15
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وحسب التقرير بلـغ عـدد       ،  2005 اسرائيليا قتلوا في العام      50 فلسطينيا و  197قال تقرير لمنظمة بتسيلم ان      
وحـسب   . اسـرائيليا 992قتيال، مقابل ) 3386(، 2000القتلى الفلسطينيين منذ بدء االنتفاضة الثانية في أيلول     

، بنيران قوات االحتالل دون ان يشاركوا في أعمال قتاليـة،   2005 فلسطينيا في العام     118هد  التقرير فقد استش  
 فلسطينيا استشهدوا في عمليات اغتيال، وسبعة من المواطنين المارة، استشهدوا جراء اصـابتهم              22من بينهم   

ي عمليات قتاليـة، بينمـا       فلسطينيا ف  73واستشهد   . بشظايا الصواريخ التي استخدمت لتنفيذ عمليات االغتيال      
  .هناك ستة شهداء من غير المعروف، حسب التقرير، ظروف استشهادهم

  4/1/2006 48عرب 
  

  قطاع الاالحتالل قصف موقعاً لقوات األمن الوطني شمال  .16
قالت المصادر، إن قوات االحتالل المتمركزة في محيط قطاع غزة، أطلقت خمس قذائف مدفعية على أحد 

وأدى القصف إلى إحداث أضرار جسيمة بجزء كبير من الموقع،  .من الوطني شمال بيت الهيامواقع قوات األ
 .دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

  5/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية  
  

 فشل محاولة خطف والدي راشيل كوري في غزة  .17
 أهـالي المنطقـة منعـوا       افاد مصدر فلسطيني ان مواطنين اميركيين تعرضا لمحاولة خطف في رفـح لكـن             

وقال الطبيب نصر اهللا من رفح ان والدي الناشطة راشيل كوري كانا في منزلي فجر األربعـاء فـي                   .المحاولة
وأضـاف  .تدخلت انا والجيران لمنعهم من ذلك     . زيارة خاصة عندما حاول مسلحون من كتائب االقصى خطفهم        

  . معبر ايريزانه قام صباح امس بتأمين مغادرتهم مدينة رفح باتجاة
  5/1/2006البيان 

  
   يؤيدون حق العودة  48 وفلسطيني .18

من فلـسطينيي   % 80افاد استطالع رأي جديد لمركز مدى الكرمل في حيفا أن             :وديع عواودة ،القدس المحتلة 
واوضح مدير المركز نديم روحانـا، ان       .  يناصرون حق الالجئين بالعودة الى اوطانهم او تلقي التعويضات         48
منهم الى تخييـر    % 29ن المستجوبين يرون بضرورة الربط بين العودة والتعويض سوية، فيما يدعو            م% 42

 مستجوب وجرى نهايـة  1400وكشف االستطالع الذي شمل  . الالجئين الفلسطينيين بين العودة وبين التعويض     
لية النكبة، فيما حمـل      يحملون الصهيونية والقيادات العربية مسؤو     48من فلسطينيي   % 83العام المنصرم، ان    

كمـا  . منهم حمل وزر النكبة على الدول العربية وحـدها        % 25منهم المسؤولية على اسرائيل وحدها و     % 33
من الفلسطينيين بحسب االستطالع بضرورة المطالبة بممارسة حق العودة وبأن تجعـل القيـادات              % 87نادى  

 من المستجوبين بضرورة شـمل التـسوية حـل          %60ويعتقد   .المحلية من حق العودة موضوعا سياسيا مهماً      
منهم انه ال فرق بين مكانة الالجئين في الشتات وبين المهجـرين الفلـسطينيين   % 54مشكلة الالجئين فيما قال     

  .48في اراضي -داخل الوطن
  5/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
 وسام فرنسي رفيع لفلسطيني يعمل في القنصلية: غزة .19

خطوة هي االولى من نوعها، منحت فرنسا فرنسياً من أصل فلسطيني وسام شرف في   :فتحي صباح، غزة
المركز  وقلّد القنصل الفرنسي العام في القدس المحتلة مجدي شقورة وسام شرف الجمهورية الفرنسية في. رفيع
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 المولود ويعتبر شقورة. الثقافي الفرنسي في غزة حضرها عدد من المسؤولين الفرنسيين من القنصلية والمركز
  وجاء منح شقورة الوسام تقديراً لجهوده .. في مخيم جباليا، أول فلسطيني يحصل على هذا الوسام الرفيع67عام 

  
  .في توطيد العالقات االنسانية والثقافية الفلسطينية والفرنسية

  5/1/2006الحياة 
  

  الشرطة اإلسرائيلية تعتقل قاضي قضاة فلسطين .20
رطة اإلسرائيلية اعتقلت مساء امس الشيخ تيسيرالتميمي أثناء تواجده في القدس           ذكرت مصادر فلسطينية أن الش    

مصادر إلى أن أفراد الجيش اقتادوا التميمي بعد إبالغه بقرار اعتقاله تحت ذريعة دخولـه               الوأشارت   .المحتلة
  .القدس المحتلة

  5/1/2006الغد األردنية 
  

  لب المدن االسرائيليةالفلسطينيون يملكون صواريخ تصل إلى ق: إسرائيل .21
 نقلت إذاعة الجيش االسرائيلي عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية قولها إنه بـات مـن المؤكـد أن                   :القدس

وقالـت   .الفلسطينيين في غزة يملكون عددا من صواريخ جراد إضافة إلى عدد آخر من صـواريخ سـتريال                
ن القائم حاليا ويستطيع الفلسطينيون من خاللها قصف        المصادر إن إسرائيل تعتبر تلك الصواريخ إخالال بالتواز       

أسدود وقطرة وكريات جات وهو ما ال يمكن التغاضي عنه مشيرة إلى أنها تقدمت إلـى الـسلطة الفلـسطينية            
  د ب أ .بطلبات متكررة حول هذا الموضوع ولكن دون جدوى

  5/1/2006الغد األردنية 
  

  نذ زمن بعيد االدلة ضد شارون ابيدت م: غالط بيركوفيتش .22
انها تعتقد بأن مصادرة اجهزة الحاسوب التابعـة لالخـوين جـيمس             قالت المحامية ليئورة غالط بيركوفيتش،    

ومارتين شالف، لن تساعد في التحقيق، النها تعتقد بأنه تم ابادة غالبية األدلة المتعلقة بشبهة حصول شـارون                  
ماطلة الشرطة في التحقيق وقالت ان تحقيقـا يـستغرق          وانتقدت م  .على ثالثة ماليين دوالر من مارتين شالف      

يبدو لـي ان هـذه      . اربع سنوات يجب ان يقلق كل مواطن في الدولة، يمكن للشرطة القيام بذلك بشكل مكثف              
  .العاصفة لن تأتي بأي جديد ولن يحدث اي شيء حتى االنتخابات

  4/1/2006 48عرب 
  

  وزارة القضاء تواصل التغطية على شارون  .23
 وزارة القضاء االسرائيلية انها ال تنوي نشر اية تفاصيل تتعلق بالتحقيق الجاري فـي قـضية الرشـاوى                   قالت

المالية التي حصل عليها شارون، في الملف المتعارف عليه باسم سيريل كيرن، طالما تواصل التحقيـق فـي                  
. تطورات جديدة في التحقيـق وادعت الشرطة االسرائيلية، عدم صحة المعلومات التي افادت ان هناك  . القضية

وقالت القناة العاشرة في التلفزيون ان حواسيب شالف وشقيقه صودرا لفحص ملفاتهما واستبيان الحقيقة، اال ان                
  . الشرطة تدعي انه لم يتم فحص الحاسوبين حتى اآلن

  4/1/2006 48عرب 
  

  بن الدن يقيم في إسرائيل: معاريف .24
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ة إسرائيلية مطلعة أن أسامة بن الدن موجود في إسرائيل منـذ عـام              كشفت مصادر صحافي  :  الوكاالت ،القدس
وقالت معاريف في مفاجأتها اإلعالمية انه بعد عام وثالثة أيام من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر                ! 2002

وقبل حرب تحرير العراق دخل أسامة بن الدن إلى اسرائيل بفيزا سياحية مزورة سمحت لـه بالـدخول عـن           
  وأكدت الصحيفة أن أسامة بن الدن كان من المقرر ان يغادر الدولة العبرية بعد .  الملك حسينطريق جسر

  
  .لكنه لم يفعل وبقي مقيما فيها بشكل غير قانوني, ثالثة اشهر من تاريخ دخوله

  5/1/2006السياسة الكويتية 
  

  فلسطيني القامة منطقة صناعية في غزة  ي اتفاق ترك .25
السلطة الفلسطينية وقعت وتركيا امس في مدينة رام اهللا اتفاقا لتشغيل منطقـة             أن   5/1/2006 الدستور   ذكرت

وقال وزير الخارجية التركي جول إن هذا االتفاق ثالثي حيث سـتوقع            . صناعية عند معبر إيريز بقطاع غزة     
ص عمل جديدة في    تركيا اتفاقا مماثال مع الجانب االسرائيلي ويهدف إلى إحياء االقتصاد الفلسطيني وتوفير فر            

وأضاف هذه المشروعات تساعد في حل المشكالت السياسية مشيرا إلى أن المنطقـة الـصناعية               . قطاع غزة 
يتـولى  و. سوف تكون مفتوحة أمام مستثمرين من كل أنحاء العالم وليس فقط من الفلسطينيين واالسـرائيليين              

نطقة الصناعية في إقامة مصانع يمكـن أن تـدخل          إدارة الم ) بي.بي.أو.تي(اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية      
  . منتجاتها إلى السوق االمريكية واالتحاد االوروبي وربما دول الخليج بدون جمارك

وردا على سؤال حول الوضع االمني قال غول ال اعتقد ان األمن سـيمثل               5/1/2006 الغد األردنية    وأضافت
إلعادة فتح المنطقة، اال انه بدا ان غول يرغب فـي بـدء             ورغم ان االتفاق ال يحدد اي جدول زمني          .مشكلة

وصرح غول في مقابلة ان الفلسطينيين بحاجة الى العمـل، واعتقـد ان              .العمل في المشروع بالسرعة الممكنة    
  .احياء المنطقة سيخلق وظائف لنحو عشرة آالف فلسطيني

 خمسة ماليين دوالر لدعم أنـشطة       جول وافق على تبرع بقيمة    أن   5/1/2006وجاء في بي بي سي العربية       
  . المنطقة الصناعية في قطاع غزة

  
  أسبانيا تقدم مساعدة مالية للسلطة .26

 بقيمـة  ةسلطة الفلـسطيني للذكرت مصادر صحافية فلسطينية أن الحكومة األسبانية قدمتْ مؤخّراً مساعدة مالية           
وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بـين        .ية العامة مليوني يورو وذلك من خالل صندوق ائتمان إصالح اإلدارة المال         

  .قنصل أسبانيا العام في القدس المحتلةومدير البنك الدولي في األراضي الفلسطينية 
  5/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   من تكرار السيناريو المصري للسلطةتحذير أوروبي .27

ر دبلوماسي أوروبي أن االتحـاد األوروبـي        علمت الوطن من مصد   :  وائل بنات، فكرية أحمد    ،غزة، بروكسل 
حذر السلطة الفلسطينية من تنفيذ حملة اعتقاالت ضد نشطاء من حركتي حماس والجهاد قبل أيام مـن إجـراء                   

 يناير الجاري، تحت مزاعم تأمين االنتخابات وضمان عدم وقوع أحداث عنف أو             25االنتخابات البرلمانية في    
السلطة الفلسطينية كانت ستطبق سيناريو قامت السلطات المصرية بتنفيذه قبيل          وقال المصدر إن     .شغب خاللها 

 لكن االتحاد األوروبي طلب من السلطة الفلسطينية، في الوقت ذاته، تكثيـف الحمـالت               ،االنتخابات البرلمانية 
كبـديل عـن    األمنية لسحب األسلحة من العناصر المسلحة، وفرض الرقابة والحراسات األمنية المشددة، وذلك             

عملية االعتقاالت، مؤكدا أن منع أعداد من الفلسطينيين من اإلدالء بأصواتهم عبر اعتقـالهم يتعـارض مـع                  
الشفافية التي يأملها االتحاد من إجراء االنتخابات، كما أنه يقلص من طموحات الديمقراطية، ويترك الفرصـة                
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فلسطينية، ويهدد أيـضا أي طمـوح إلجـراء         لعمل المعارضين من تحت األرض ما يهدد مستقبل الحكومة ال         
  .مفاوضات سالم مع إسرائيل

  5/1/2006الوطن السعودية 
  
  

 تراجع شعبية حماس وحزب اهللا لدى األردنيين: استطالع .28
أظهر استطالع للرأي أعده مركز الدراسات االستراتيجية ونشرت نتائجه أمس، تراجع شعبية حركة حماس 

ألردنيين بتأثير العنف الذي استهدف عمان في تشرين الثاني الماضي موقعا وحزب اهللا، وذلك بفعل إحساس ا
 شخصا شاركوا في االستطالع في 1417 في المئة من العينة الشعبية التي شملت 73,5وقال  .  قتيال60

، كما 2004 في المئة في العام 86,7، ان حماس منظمة مقاومة مشروعة مقابل 2005كانون األول من العام 
 في 63,9 إلى 2004 في المئة في العام 84فضت نسبة من يعتبرون حزب اهللا منظمة مقاومة مشروعة من انخ

  . وبالمقابل، ارتفعت نسب من وصفوا التنظيمين باإلرهابيين. المئة الشهر الماضي
  5/1/2006السفير 

  
  وزيرة نرويجية تحث على مقاطعة البضائع اإلسرائيلية .29

لفزة الرسمية األولى النرويجية أن وزيرة الموارد النرويجية، كرستين هلفورسن،          ذكرت محطة الت  :  نضال حمد 
وهي بنفس الوقت زعيمة حزب اليسار االشتراكي المشارك فـي االئـتالف الحكـومي، دعـت المـستهلكين                  

   .النرويجيين الى مقاطعة البضائع اإلسرائيلية إلجبار إسرائيل على تغيير سياساتها اتجاه الفلسطينيين
  5/1/2006 48عرب 

  
   يقر اليوم فتح مكتب تمثيلي فلسطيني اللبنانيمجلس الوزراء .30

وزع امس على الوزراء من خارج جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم بند يتعلق باقامة تمثيل ديبلوماسي                 
يـر الخارجيـة    وسيقر البند في جلسة اليوم في غياب الوزراء الشيعة الخمسة بمن فيهم وز            . فلسطيني في لبنان  

ويبدو ان الـصيغة المتفـق       .  كانون األول الفائت   21صلوخ الذي احال على المجلس كتاباً عن الموضوع في          
  .عليها لجلسة اليوم تقضي باستبعاد اقامة سفارة فلسطينية في لبنان وحصر التمثيل الديبلوماسي بمكتب تمثيلي

  5/1/2006النهار اللبنانية 
  

  لخوف من فوز حركة حماس حل عقدتي القدس وا:غول .31
ترددت أحاديث لم يؤكدها اي مسؤول فلسطيني عن ان هدف زيارة وزير الخارجيـة               :  محمد هواش  ،رام اهللا 

التركي عبد اهللا غول حل عقدتي القدس والخوف من فوز حركة حماس بنصيب كبير مـن مقاعـد المجلـس                    
أن المقدسيين لهم الحق الكامل في ممارسة كل         على أن مدينة القدس هي مدينة محتلّة، و        غولوشدد  . التشريعي

شدد على أن قضية القدس والمسجد األقصى هي قضية تهم          و. أشكال العملية االنتخابية في القدس بكل تفاصيلها      
  .كل مسلم في أرجاء الكرة األرضية

  5/1/2006النهار اللبنانية 
  

  ويدعو إلى إنهاء التدهور األمنيعبداهللا الثاني يلتقي عباس  .32
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دعا العاهل األردني عبداهللا الثاني، خالل لقائه الرئيس محمود عباس أمس، القوى الفلسطينية إلى إنهاء حالـة                  
 .التدهور األمني، مشددا على ضرورة عدم عرقلة مشاركة القدس الشرقية في االنتخابات التـشريعية المقبلـة               

وقـال إن تعزيـز     ،  ز الوحدة الوطنية الفلسطينية   وأفاد بيان للديوان الملكي أن عبداهللا اكد ضرورة حماية وتعزي         
  الوضع االمني سيساعد على اتاحة المجال امام المجتمع الدولي للمساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني قادر على 

  
تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولة مستقلة وقابلة للحيـاة تعـيش إلـى جانـب                  

  .إسرائيل
  5/1/2006اتية الخليج اإلمار

 
  تعطيل منظمة التحرير وإقفال مؤسساتها :عام على رئاسة عباس للسلطة .33

  :إبراهيم حمامي. د/لندن
عين عباس رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة بعد ساعات من إعالن وفاة عرفات، وأصبح رئسياً للسلطة في التاسع                 

  .المرشح األوحد لفتح بعد انتخابات كان فيها 2005من شهر ينايركانون الثاني 
ُأبقـي فـي    ) للمحافظة على المنظمة خشية أن تفشل التسوية      (يعرف الجميع أنه بعد والدة السلطة الفلسطينية و       

الدائرة السياسية، ودائرة العائدين، وهيئة أركان الجـيش الفلـسطيني التـي            : الخارج على ستّ مؤسسات هي    
، وفرعان للصندوق القومي    )في عمان (الوطني وسكرتاريته   ، ورئاسة المجلس    )في تونس (يرأسها أبو المعتصم    

الذي يقوده محمود غنيم، إضـافة للمجلـس        ) فتح(في كل من تونس واألردن، ومكتب التعبئة والتنظيم لحركة          
الوطني الفلسطيني، وكان ال بد من القضاء على هذه المؤسسات الواحدة تلو األخـرى، وتجـاوز صـالحياتها                  

ابتها إن دعت الضرورة، إضافة لباقي مؤسسات المنظمة، إلنهاء دورهـا تمامـاً وإحـالل               وأعمالها وأيضاً ثو  
  .السلطة الفلسطينية مكانها

  الصندوق القومي الفلسطيني
أحال أبو مازن إدارة الصندوق إلى مدير مكتب عرفات رمزي خوري الذي انتدب لإلشراف على الـصندوق                 

مالي، وقد أصدر خوري قراراً بإغالق مكتب الصندوق في تـونس           من عمان رغم اتهامه باالسم بقضايا فساد        
الحياة (بناءاً على أوامر مباشرة من عباس، وهو ما أكده مدير مكتب عباس رفيق الحسيني في لقاء مع صحيفة                   

إن القرار بإغالق الفرع مرده عدم الحاجة لوجوده هناك بعد انتقـال كافـة              (، حيث قال    )2/11/2005 الجديدة
دات والمسؤولين من تونس إلى األراضي الفلسطينية وبالتالي لم يعد هناك وجود للثورة الفلـسطينية يبـرر    القيا

  ).استمرار عمل فرع الصندوق
  الدائرة السياسية

) ممثليـات (و) سـفارات (الصراع الدائر بين تيار عباس والقدومي حول الصالحيات، فيما يختص بمكاتـب و            
ع الذي أخذ شكالً جديداً بتحييد القدومي وبالتالي الـدائرة الـسياسية لـصالح              فلسطين في الخارج، وهو الصرا    

ناصر القدوة وزير خارجية السلطة، رغم أن اتفاقات أوسلو نفسها تنص على أنه ليس من صالحيات الـسلطة                  
              ر عنـه   ممارسة العمل الدبلوماسي، وذلك في إطار تفريغ منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء دورها، وهو ما عب

إن الدائرة باتت اليوم هيكالً فارغاً      : (السفير في منظمة التحرير جمعة ناجي في مقابلة مع صحيفة الحياة بقوله           
، وكان القدومي نفسه انتقد في تصريحات أدلى بها أخيراً لنفس الصحيفة التدخالت التي قـال                )بال دورة دموية  

من إضعاف منظمة التحرير، بعدما غيبتها في الـداخل،         إن السلطة تقوم بها من دون وجه حق، والتي زادت           (
  ).خصوصاً إثر تشكيل مؤسسات شبيهة بها في األراضي الفلسطينية

  دائرة الالجئين
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تراجع دورها في الفترة األخيرة، بسبب وجود رئيسها زكريا اآلغا في رام اهللا على الـرغم مـن أن مقرهـا                     
المصور المـصرية   (ففي لقاء مع صحيفة     . جئين صعبة التحقيق  ويعتبر أبو مازن عودة الال    . الرسمي في تونس  

)) حـل ((إنني ال أريد أن أغير ديمغرافياً الدولة اإلسرائيلية ولكننا نطلب التوصـل إلـى               : ( قال )3/12/2004
  ).لمشكلة الالجئين

لنسبة لموضوع  با) تنازالت مؤلمة ( أعلن عباس أنه على استعداد لتقديم        2005كانون الثاني    وخالل شهر يناير  
 أن الحـل العـادل لمـشكلة        )2/01/2005بي بي سي البريطانية بتاريخ      ( ليضيف في حديث مع ال    ! الالجئين

  .194الالجئين هو بالتفاوض حول القرار 
إنه مستعد للتفاوض بشأن المكـان      : ( قال عباس  )21/2/2005دير شبيغل األلمانية    (وفي حديث نشرته صحيفة     

، مشيراً إلـى أن     ) ماليين الجئ نعرف أنهم لن يعودوا جميعاً       5هناك  (، مضيفاً أن    )جئونالذي سيعود إليه الال   
كثيرين منهم ال يريدون العودة ألنهم يعيشون حياة كريمة في الواليات المتحدة أو سعداء فـي األردن ولكـن                   (

  ).يجب تعويضهم
  المجلس الوطني الفلسطيني

ـ         : يقول عبد اهللا الحوراني عضو المجلس الوطني        750المجلس الوطني الفلسطيني أصبح عـدده يتجـاوز الـ
عضواً لكثرة ما أضيف إليه من أشخاص دون أي اعتبار لموضوع الكفاءة أو االختصاص، فبات أقـرب إلـى         

، مـع أن النظـام      1996أبريـل    ولم يعقد أي اجتماع له من نيسان      . صيغة المهرجانات الجماهيرية الخطابية   
إعـادة النظـر فـي      (انعقاده سنوياً، كما ينص على ضرورة تجديد العـضوية          األساسي ينص على ضرورة     

والمجلس المركزي أيضاً، الذي ينص النظام على تجديده مـع تجديـد المجلـس              . كل ثالث سنوات  ) األعضاء
الوطني مضت عليه المدة نفسها دون تغيير، كما أنه لم يجتمع خالل السنوات التسع الماضية أكثر من أربع أو                   

 مرات، مع أن نظامه ينص على ضرورة انعقاده كل ثالثة أشهر، هذا فضالً عن أن كثيراً من قراراتـه،                خمس
إن لم نقل كلها، لم ينفذ، خاصة تلك التي تتعلق بإصالح واقع المنظمة وتأكيد مرجعيتهـا، وتعزيـز الوحـدة                    

  .الوطنية
س الوطني الفلـسطيني إال وسـلكتها، وتحـت         لم توفر السلطة الفلسطينية جهداً أو طريقة لتعطيل انعقاد المجل         

  .مسميات ومبررات عديدة، ورغم عقد ورش عمل ولقاءات وندوات إال أن المجلس لم ينعقد
  اللجنة التنفيذية

  .سيطر عباس على رئاسة اللجنة بعد ساعات من وفاة عرفات، وأصر على عقدها كلما كان ذلك لمصلحته
حال اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي أعلى هيئة قيادية سياسية للشعب الفلسطيني، هـي             :  عبد اهللا الحوراني   يقول

فهي لم يجر تجديد انتخابها منذ تسع سنوات، رغم ما جرى لهـا             . انعكاس لحال المجلسين، الوطني والمركزي    
دوا، وأحد األخوة األعضاء معتقل فـي       فمن بين أعضائها الثمانية عشر، هناك أربعة استشه       . وعليها من أحداث  

سجون االحتالل، وبعض األعضاء ترك أو جمد عضويته، وبعضهم غير متفرغ لعمله في اللجنة التنفيذية حيث                
وآخـرون ال   . يمارس مهمات وظيفية خارجها، رغم ما في ذلك من مخالفة صريحة للنظام األساسي للمنظمـة              

وبدالً مـن معالجـة هـذا    . مال غير حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية   يتولون أية مهمات، وال يقومون بأية أع      
الوضع، وفق ما ينص عليه النظام األساسي، بما يعيد لها دورها وأهليتها ومكانتها القيادية، وشـمولية تمثيلهـا                  

 جـرى ... لكل التيارات السياسية، بما يضفي مصداقية أكبر على وحدة ووحدانية تمثيلها للـشعب الفلـسطيني              
تعويمها أكثر، بفتح أبواب اجتماعاتها لكل من رغب، أو تواجد في مبنى االجتماع مـن ممثلـي فـصائل، أو                    

لدرجة أن اجتماعاتها باتت    . وزراء في السلطة، أو أعضاء في المجلس التشريعي أو حتى بعض موظفي المقر            
وهكـذا تهلهـل    . صيل من فصائلها  أقل انضباطاً ونظاماً من اجتماع أي مكتب سياسي أو أي هيئة قيادية ألي ف             

  .وضعها أكثر، ولم تعد بياناتها أو قراراتها تحمل معنى أو موقفاً محدداً، أو تحظى باهتمام واحترام الرأي العام
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ومن الناحية القانونية فإن اللجنة التنفيذية تعتبر بحكم المنتهية والالغية لفقدان النصاب القانوني بغيـاب ثلـث                 
  :كالتالي)  عضوا18ًكونة من اللجنة م(أعضائها 

 – متـوفي، ياسـر عمـرو        –ممتنع، فيصل الحسيني    / متوفي، فاروق القدومي تعذر الحضور     –ياسر عرفات   
  . أسير– مستقيل، عبد الرحيم ملوح – متوفي، أسعد عبد الرحمن –متوفي، سليمان النجاب 

  اإلصالح
الوطنيـة وتفعيـل مؤسـسات منظمـة التحريـر          تعزيز الوحدة   ( : فيه التالي  نجدخطاب أبو مازن االنتخابي     

إن تمتين أواصر الوحدة الوطنية لشعبنا وقواه وفصائله وتياراته هو الـضمانة األكيـدة لمواجهـة                : الفلسطينية
التحديات، لذلك سنستمر بعزم وتصميم بالعمل على التواصل إلى قواسم مشتركة لبرنامج عمل وطني يجند كل                

  .الطاقات خدمة ألهداف نضالنا
ويرتبط بهذه المهمة تطوير الدور القائد لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في جميـع                

. أماكن تواجده، في العملية السياسية وفي رعاية مصالح وحقوق أبناء شعبنا الالجئين فـي المنـافي والـشتات                 
ات في صياغة قرارنا الوطني، ضـمن أطـر   وسنعمل بال كلل من أجل مشاركة جميع القوى والفصائل والتيار      

  .منظمة التحرير والسلطة الوطنية
وسنقوم بتفعيل مؤسسات ودوائر المنظمة، وتطوير عمل البعثات الدبلوماسية الفلـسطينية وهيئـات الجاليـات               

  .ولكن أين التطبيق ).الفلسطينية في دول العالم
  

  وليس رجل دولةأبو مازن رجل مرحلة  :األسئلة الكبرى ال زالت غائبة
تميز عهد أبو مازن والزال في الحراك االنتخابي الـدراماتيكي فـي أحاديـث              : إبراهيم أبو الهيجاء  /فلسطين

الشارع والناس واختفت عناوين القدس والجدار واالستيطان من الواجهة، ولكن حتى ال نغفل عن المـشهد وال                 
صالح الفلسطيني يستخدمه أبو مازن لتصفية ما تبقى        نرى ما يدور خلف الكواليس علينا االعتراف أن سالح اإل         

من خصومه، فمثالً ورغم أن الكثير من الفوضى حقيقة ال يمكن إنكارها أو التعاطف معها، إال أن الكثير مـن                    
  .الفوضى جرى اصطناعها لتبرير سحب سالح المقاومة تارة ولضرب مراكز القوى القديمة تارة أخرى

في غمرة هذا البريق الديمقراطي والصراع الصامت الذي يخوضه أبو مازن ويده            : محطة الهدنة وشرم الشيخ   
القوية والحليفة محمد دحالن، يجرى إغفال الحديث عن تقييم جاد لرئاسة أبو مـازن علـى صـعيد القـضايا                    

ام كامل  فرغم أن الفصائل الفلسطينية أعطته الهدنة لمدة ع       . السياسية الكبرى التي تشكل لب الحقوق الفلسطينية      
. لمصالح متقاطعة وأسباب مختلفة وربما متناقضة، إال أن شروطها التبادلية لم يتحقق منهـا شـيء جـوهري                 

وذهبت التمنيات المصرية والفلسطينية الرسمية ومن خلفها الوعود األوروبية واألمريكية أدراج الريـاح، فلـم               
ات، وحتى قمة شرم الشيخ األخيرة والتي حاولت        يوماً عن االعتقاالت واالغتياالت والمداهم    ) إسرائيل(تتوقف  

االستفادة من زخم الهدنة الفلسطينية وأتت باتفاقيات ناقصة تضمنت اإلفراج عن المئات من المعتقلين وإرجـاع                
مـن  ) إسـرائيل (بعض المطاردين والخروج اإلسرائيلي من خمس مدن في الضفة الغربية، كل ذلك فرغتـه               

ت مئات المعتقلين الذين قاربت مددهم على االنتهاء واعتقلت فـي ذات الوقـت              مضمونه وتحايلت عليه فأخرج   
ثم فاوضت السلطةَ على جزئيات الخروج من مدينة أريحا وطولكرم، بل أنها عـادت ودخلـت هـذه                . ضعفهم
أما المطاردون فبقيت عودتهم تصريحات أملتها سخونة الحدث، وحتى بعض المطاردين الذين فـرغتهم              . المدن
أمـا  . أن اغتالت بعضهم وفي وضح النهار     ) إسرائيل(طة على أجهزتها ووعدتهم باألمن واألمان، ما لبثت         السل

التزاماً، فعاد سفراء مصر واألردن دون أن يتحقـق أي مـن هـذه              ) إسرائيل(الدول العربية فكانت أكثر من      
إقامة عالقـات مباشـرة مـع       وتلمح دول أخرى لقرب     , الوعود، واستقبلت تونس وزير الخارجية اإلسرائيلي     

، وبالتالي لم يكن شرم الشيخ إال سلّم النزول لتحقيق المطالب اإلسـرائيلية والتحايـل الحقـاً علـى                   )إسرائيل(
  .اإلنجازات الفلسطينية الضعيفة



 

 16

  فك االرتباط من قطاع غزة 
ى أبعد الحـدود، واتـسم      في الشق المتعلق بفك االرتباط من قطاع غزة كان األداء الفلسطيني الرسمي بائساً إل             

بتخوفه على وجوده ومصالحه وسلطته أكثر من محاولته االستفادة من إنجاز المقاومة فـي تحقيـق انـسحاب                  
ولكـن إصـرار    . قسري وتوريط الجانب اإلسرائيلي بالمزيد، واألهم التملص من استحقاقات فلسطينية مقابلـة           

منع إطالق النار على القوى المنسحبة والتعهد الحقـاً         لتنسيق االنسحاب و  ) إسرائيل(السلطة على التفاوض مع     
بمنع المقاومة من ضرب أهداف إسرائيلية وحماية الحدود مع مصر، صادر إنجازات كثيرة كان يمكن البنـاء                 

. عليها لصالح تعزيز شرعية المقاومة وتحقيق انسحابات أخرى في الضفة الغربية وسلطة أكثر تحرراً في غزة               
سلطة بإعطاء العالم صورة نموذجية عن الشعب الفلسطيني المنـضبط بـسالحه وشـرعيته              كل ذلك بررته ال   

  .والغمز هنا من قناة المقاومة وسالحها وشرعيتها
  وعد بوش لشارون 

كان من الممكن تعزيز خطة الفصل عن قطاع غزة للحصول على ضمانات سياسية بشأن الضفة، خاصة وأن                 
 ترتكز أساساً على استكمال الجدار شرقاً وغرباً وفي محيط القدس وتـسمين             الخطة اإلسرائيلية المعتمدة رسمياً   

وهـذا يعنـي   . المستوطنات والسيما في الكتل الكبيرة، واستحداث خط استيطاني دفاعي في الجليل واألغـوار           
ببساطة تقطيع أوصال الضفة وقطع الحدود الشرقية وتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلـسطيني وعمقهـا                

رؤية بوش عن الدولة الفلسطينية الحرة المتصلة والقابلة للحياة فـي           ) بل أصبحت (إلسالمي، وعندها ستصبح    ا
وكذلك الحال بالنسبة لخارطة الطريق التي نسفها هي األخرى وعد بوش لـشارون فـي       ). أحالماً (2005سنة  

هذا الوعد عن تقـزيم لقـضية       رداً على التزامه بتنفيذ فك االرتباط عن قطاع غزة، فتحدث           ) 14-4-2004(
بمعنى اختزال عودة خمسة ماليين بمائة ألـف        ) الدولة الفلسطينية (الالجئين الذين حصر عودتهم إلى ما يسميه        

واألخطر أنها تضمنت اعترافاً أمريكياً بالوضع القـائم علـى األرض، أي بالجـدار              . عائد في أفضل األحوال   
، )كـأفعى يتلـوى   (يكية السابقة عن الجدار التي وصفه بوش مـرة          واالستيطان، وهذا يناقض األحاديث األمر    

بالمقابل كان األداء الفلسطيني تجاه كـل ذلـك هـشاً،    . واألحاديث المستمرة والمملة عن االستيطان الالشرعي 
. ورغم الدفء الذي توصف فيه زيارات عباس لواشنطن إال أنها لم تعطه توضيحاً أو التزاماً مقابل هذا الوعد                 

سم الموقف الفلسطيني بالبرود والتجاهل لكل ذلك، وارتضى أن يتحدث للناس عـن ماليـين أعطيـت لـه                   وات
  .استثنائياً من الرئيس األمريكي رغم أن جلّها سيذهب لصالح البنية األمنية

  اتفاقية معبر رفح 
ن اتفاقيات هزيلة،   في اتفاقية رفح كان واضحاً االستمرار الخطير للتفاوض السيئ وما يمكن أن يتمخض عنه م              

كما ذكرنا من إفراغ االنسحاب من قطاع غزة من مضمونه القسري وجعلت المفـاوض              ) إسرائيل(فقد نجحت   
الفلسطيني أسيراً اللتزاماته التي قطعها على نفسه عندما نسق وشارك في االستالم والتسليم، يتفـاوض حـول                 

  . وهكذاتارة المعبر والحقاً الميناء وبعدها المطار.. جزئياته
 فقد كان معه الكثير من المخاطر والتي        -الذي سوق على أنه اإلنجاز الفلسطيني     -أما ما حمله اتفاق معبر رفح       

كان أهمها بقاء اليد اإلسرائيلية صاحبة أحقية في قول كلمتها حول حركة الخارجين والـداخلين مـع اسـتثناء                   
كقـوة لمراقبـة األداء     ) األوروببـين ( رف الثالـث    ، بل واستخدام الط   )أي عصب االقتصاد الغزي   (البضائع  

واألخطر من كل ذلك القبول الفلسطيني لسجالت القيد اإلسـرائيلية          . الفلسطيني من جهة والتدخل إن لزم األمر      
المدنية لتقرر من هو الفلسطيني الذي يحمل هوية ويحق له بالتالي الدخول أو الخروج من هذا المعبر، وهـذه                   

تعهد الجانب الفلسطيني بإعطـاء     و. ارات ال يجب التقليل منها بشأن مصير وقضية الالجئين        المسألة تعكس إش  
كرست اتفاقية معبر رفح القطيعة مع      و. معلومات كافية لإلسرائيليين حول هوية العاملين الفلسطينيين في المعبر        

نعكاسات خطيرة على وحدة    الضفة الغربية رغم اإلشارات الهامشية عن آليات هشة للتواصل، وهذا اآلخر له ا            
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بقي أن نذكر أن هذه االتفاقية صالحة لمدة عام وستكون بالقطع مثار تفاوض من              . القرار واألراضي الفلسطينية  
  .جديد لمصادرة بعض ما فيها من إيجابيات مختلة

  عباس إلى أين؟ 
طينية بأنواعها ومراحلها الكثير     ومسلسل االنتخابات الفلس   -المقاربة على االنتهاء  -لقد منحت الهدنة الفلسطينية     

من الغطاء والوقت إلبعاد أنظار الفلسطينيين عن الضعف الذي تتسم فيه واليـة أبـو مـازن تجـاه الحقـوق                     
وكان من الواضح للعيـان أن المحطـات الـسياسية          . المصيرية وتجاه التحرك الفاعل ضد الوقائع اإلسرائيلية      

 مقياساً على الضعف الفلسطيني المستمر تجاه الحقـوق الفلـسطينية           المفصلية التي مر بها حكم أبو مازن مثلت       
المصيرية والمهتم أكثر بتقوية ذاته وتعزيز سلطته وإحكام قبضته للنيل من المقاومة، لوال ما تتمتع به المقاومة                 

  .من شرعية وقوة على األرض
  
  

  خطط ونظريات لم يطبق منها شيء :مشروع أبو مازن اإلصالحي
  : من بسيسومؤ/فلسطين

فالشعارات الكبيرة التي أطلقهـا     . باء مشروع عباس اإلصالحي بمستوى كبير من الفشل على الصعيد الداخلي          
عباس في سياق الترويج لمشروعه بقيت حبراً على ورق، أو حبيسة في أدراج المكاتب، دون أي بلورة عملية                  

  .أو اتجاه تنفيذي على أرض الواقع
 إشادتنا بالمشروع اإلصالحي الذي تبناه في كثير من جوانبـه           -ابتداء–فإننا نُسجل   وكي ال نغمط الرجل حقه،      

بقليل من التدارس للواقع الفلسطيني، ومقارنته بالمرحلة السابقة، يمكن للباحث أن يخلص إلى أن ال               و. وزواياه
  .طينية الداخليةشيء جوهرياً قد تحقق، وأن اإلصالحات الموعودة لم تجد لها موطئاً على الساحة الفلس

  األمن االجتماعي
ينـاير الحـالي، رغـم       وباستثناء إصرار الرئيس عباس على إجراء االنتخابات التشريعية نهاية كانون الثاني          

المخاوف التي تحف إمكانية إجرائها في موعدها، تساوقاً مع تجربة المواعيد غير المقدسة للـسلطة، وسـابقة                 
 الماضي، فإن أياً من البنود واألجندة التي يزخر بها المشروع اإلصـالحي             يوليو تأجيل االنتخابات شهر تموز   

  .للرئيس عباس لم ير النور أو يالمس الواقع
على الصعيد األمني فقد ازداد الوضع سوءاً، وبلغت حالة الفلتان األمني شأواً كبيراً ألقى بظالله السلبية علـى                  

م والتجاوزات والتعديات مستويات مخيفة، ولـم يعـد المـواطن           كافة مناحي الحياة الفلسطينية، وبلغت الجرائ     
الفلسطيني يشعر بأي شكل من أشكال األمن واألمان، أو بأي نوع من أنواع الحرص السلطوي علـى نفـسه                   

  .وبيته وماله وممتلكاته
ة من الجرائم وأعمال الفوضى وحوادث الفلتان األمني، قد مورست على يد عناصر األجهـز             % 80أكثر من   و

األمنية الفلسطينية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على عدد من العائالت المنفلتة، إضافة إلـى العديـد مـن ذوي                   
  . الوطني الضعيف، أو ذوي األخالق السيئة–االنتماء الديني 

 ورغم كافة المحاوالت والمخططات التي توالها الرئيس عباس إلصالح وتأهيل األجهزة األمنية بما يتوافق مع              
المصلحة الفلسطينية، والقضاء على حالة الفلتان األمني، فإن مآالت األمور قد أفضت إلى فشل ذريع وإخفـاق                 

  .كامل
وتقف مراكز القوى ذات الثقل الكبير داخل األجهزة األمنية في صدارة هذه المعوقـات، فـسعيها إلحبـاط أي                   

ن األمني ال يخفى على أحـد، فيمـا يبـدو           مسعى إصالحي حقيقي، أو لمحاربة جادة لمظاهر الفوضى والفلتا        
التشخيص الخاطئ لألدواء والمعضالت القائمة، وضعف شخصية الرئيس عباس، وافتقـاده مقومـات الحـزم               

  . وقدرة اإللزام والتنفيذ، كأسباب هامة تجعل من المشروع اإلصالحي طرحاً نظرياً ال غير
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ت البطالة واالنتعاش االقتصادي لم تثمر عن شيء        وعلى الصعيد االقتصادي فإن كافة الوعود حول حل مشكال        
  .ملموس، وذهبت أدراج الرياح

وعلى الصعيد االجتماعي ال زالت التفرقة والتعامل الفئوي واإلقصاء الوظيفي سيد الموقف، فالكثير من أبنـاء                
ني على أسـاس  ومؤيدي حركة حماس حرموا الوظائف التعليمية والرسمية كنتاج لسياسة اإلقصاء الوظيفي المب         

السالمة األمنية التي تميز بين المتقدمين للوظائف الحكومية أو المؤسسات ذات اإلشراف الرسمي، رغم الوعود               
المغلظة والتأكيدات المتكررة التي أطلقها الرئيس عباس، وفي أكثر من مناسبة، لحل هذه اإلشكالية، ناهيك عن                

 على األسر المواليـة، أو الـدائرة فـي الفلـك            -في الغالب –احتكار الموارد والمساعدات اإلغاثية، وقصرها      
  .السلطوي

وعلى الصعيد اإلداري ال زال الفساد يضرب أطنابه في عمق المؤسسة الفلسطينية الرسمية، وال زال المفسدون                
يل ورغم قيام الرئيس عباس بتشك    . لمحاسبة والمساءلة القانونية  لوظائفهم، دون أي بادرة حقيقية إلخضاعهم       في  

هيئة خاصة لمكافحة الفساد، ووضع على رأسها السيد إبراهيم أبو النجا الوزير السابق، فإن هذه الهيئة بقيـت                  
  .بال مضمون

  العالقات الوطنية
ارتبطت المرحلة الزمنية التي أعقبت تولي محمود عباس مقاليد السلطة بنوع من االنفتاح على التيارات والقوى                

ستثناء بعض المناكفات اإلعالمية التي ولدتها بعض المواقف الحادة لعباس تجاه بعـض       وبا. الفلسطينية المختلفة 
 نوعاً من   -عموماً–أدوات المقاومة، فإن العالقة المتبادلة التي ميزت عباس بالقوى الفلسطينية المختلفة شهدت             

باس التي شهدت تأكيده علـى      ولربما كانت األشهر األولى من والية ع      . األريحية واالستقرار واالنفتاح المتبادل   
إجراء االنتخابات المختلفة في مواعيدها المقررة، وعزمه المضي في برنامجه اإلصالحي حتى النهاية، األكثر              
ازدهاراً على هذا الصعيد، ولم يأخذ المنحى العام لهذه العالقات في التذبذب واالضطراب النـسبي إال عقـب                  

يوليو الماضي، وظهور العديد من مظاهر اإلخفاق        ت مقررة أواسط تموز   تأجيل االنتخابات التشريعية التي كان    
  .لبرنامجه اإلصالحي على الصعيد الداخلي

 تميز بينه وبين مراكز القوى المتنفـذة فـي          -وعلى رأسها حماس  –ن القوى السياسية الفلسطينية     فاومع ذلك،   
قدر جيد من االحترام لشخصه وتوجهاته      السلطة المناوئة لإلصالح، وتحرص على تواصل مستمر معه، وإبداء          

  .اإلصالحية
  

  االستحقاقات االنتخابية
شكلت االستحقاقات االنتخابية أحد أهم عناوين العالقة المتبادلة بين عباس والقوى الفلسطينية، فللمرة األولى منذ               

لسطيني، ما منح القـوى     تأسيس السلطة تلوح في األفق إمكانية كسر حالة الركود والجمود الذي غلّف الواقع الف             
الفلسطينية المختلفة فرصة مواتية، ودفعة معنوية كبيرة الستثمار رصيدها الشعبي، وتسخيره لخدمة مشروعاتها             
وبرامجها اإلصالحية، التي لم تكن لتتحقق بعيداً عن بلوغ المؤسسة الرسمية، سـواء فـي إطارهـا المحلـي                   

  .البلدياتي أو التشريعي الدستوري
ت عباس إال أن االستحقاقات االنتخابية شهدت التفافات واسعة، ومحاولة لتفريغها من مـضمونها،              ورغم تعهدا 

 إلـى تـشكيل     -على صعيد البلديات  –وتقليل حظوظ الخصوم السياسيين المشاركين فيها، فقد لجأت حركة فتح           
لها، وتقسيم االنتخابات المحلية إلى     اللجان االنتخابية والمحاكم االنتخابية من العناصر المنتمين إليها أو الموالين           

جداول زمنية متباعدة، وانتقاء المناطق الجغرافية على أساس فئوي، وتغيير القوانين االنتخابيـة بـين لحظـة                 
وأخرى، واالنقالب على بعض النتائج التي في غير صالحها، والعديد من الممارسات التـي تخـل بالنزاهـة                  

االنتخابية، التي كان آخرها تقسيم المرحلة الرابعة من االنتخابات إلى قـسمين،            والشفافية والمصداقية والحيادية    
وترحيل المرحلة الخامسة الخاصة بالمدن الكبرى في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، وتأجيل انتخابات بلديـة        
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ين تزيـد عـن    انتخابية للمسيحي ) كوتة(الخليل المقررة ضمن المرحلة الرابعة إلى أجل غير معلوم، واستحداث           
  .مدينةالمن إجمالي سكان % 20نصف المقاعد في بلدية رام اهللا، رغم أن تمثيل المسيحيين يقل عن 

يوليو الفائت إلى نهاية كانون      أما االنتخابات التشريعية فلم تسلم من التأجيل، وتم ترحيلها قسراً من شهر تموز            
داخلية، ومحاولة لترتيب أوضاعها الداخلية المبعثـرة فـي         يناير الحالي، إنقاذاً لحركة فتح من مآزقها ال        الثاني

مواجهة االندفاع الجارف والتنافس الحاد الذي تمثله حركة حماس، وانعكاساته السياسية والميدانية والجماهيرية             
  .على الساحة الفلسطينية

اسية والمواطنين الـذين    وال زال موعد إجراء االنتخابات التشريعية محط شك الكثير من المراقبين والقوى السي            
يرقبون سلوك ومواقف السلطة وحركة فتح بعين االستغراب، والتي تراوحت بين إحداث اإلشكاليات القانونية،              
وبين محاولة تعديل القوانين، أو افتعال ما من شأنه تأجيل االنتخابات، ضماناً الستبقاء تفردهم إلى أقصى مـدة                  

  . مواقع التشريع ودوائر صنع القرارممكنة، وحرمان الخصوم من الوصول إلى
ومما يبدو فإن إجراء االنتخابات التشريعية يشكل الفرصة األخيرة التي يعول عليها الرئيس عباس في تـرميم                 

  .مصداقيته، وإعادة االعتبار لمشروعه اإلصالحي المترنح، على طريق تحقيق الشراكة السياسية
  

  والحوارات.. التهدئة
 منحت عباس مكافأة كبرى بموافقتها على التهدئـة،         -وعلى رأسها حماس  –طينية المقاومة   رغم أن القوى الفلس   

وتجميد العمل العسكري حتى نهاية العام الحالي إبان حوارات القاهرة، لقاء ثالثـة شـروط، يتعلـق إحـداها                   
ي الـداخلي،   باالحتالل وهو وقف العدوان وإطالق األسرى، فيما يرتبط الشرطان اآلخران بالوضع الفلـسطين            

يوليو الماضي، وإعادة بناء منظمة التحريـر علـى          إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها شهر تموز      : وهما
أسس جديدة بما يهيئ لحركتي حماس والجهاد االنخراط فيها إال أن أيا من الشروط الثالثة لم يتحقق، وخاصـة                   

  .تلك المرتبطة بالوضع الفلسطيني الداخلي
ات التشريعية عقدت في موعدها آنذاك، وال منظمة التحرير أعيد بناؤها، مما يثيـر العديـد مـن                  فال االنتخاب 

التساؤالت القلقة حول مدى مصداقية االلتزام بهذه الحوارات والتفاهمات المنبثقة عنها، ومـدى جديـة قيـادة                 
  . في التعاطي معها وتنفيذ استحقاقاتها-وعلى رأسها أبو مازن–السلطة 
هم المآخذ التي علقت بالمرحلة الرئاسية من عمر أبي مازن، تتمثل فـي فـشله فـي جمـع الـصف                   إن أحد أ  

الفلسطيني على استراتيجية واحدة، تشكل الحد األدنى من التوافق الفلسطيني الذي يؤسس لعمل فلسطيني وطني               
ل الـديمقراطي النزيـه     مشترك، يرتكز على أسس من الشراكة السياسية، والوفاق الداخلي، واالحتكام إلى العم           

  .وصندوق االقتراع في تقرير األجندة والمواقف والسياسات الوطنية، ومستقبل التعاطي مع القضية الوطنية
لقد كان بإمكان الرئيس عباس النجاح في الوصول إلى ما يجنب الـساحة الوطنيـة الكثيـر مـن المخـاطر                     

ينية الكثير من عناصر القوة واإلرادة واإلصرار، مـن         واإلشكاليات، ويمنح القضية الفلسطينية والساحة الفلسط     
خالل تشكيل قيادة وطنية موحدة، أو مرجعية عامة تشكل مظلة جامعة لجميع الفلسطينيين، أو إعادة بناء منظمة                 
التحرير وصياغتها من جديد بشكل يتواءم والمرحلة الراهنة بواقعها الجديد، بما يتيح رسم سياسـة فلـسطينية                 

تراتيجية موحدة، وإصدار قرارات واحدة بدالً من حال التشتت واالضطراب الحالي، إال أن عبـاس               واحدة واس 
آثر االستجابة لضغوط مراكز القوى داخل السلطة وفتح، والركون إلى السالمة واألمان بديالً عـن مواجهـة                 

  .الجمود والرغبة الجامحة في إدامة األثرة واإلقصاء واالستفراد
م عباس سوى اإلصرار على إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد، وتكريس عالقـة              إذاً لم يبق أما   

تعاون وتكاتف مستقبلية مع حركة حماس والقوى الفلسطينية المخلصة، سعياً نحو حياة فلسطينية آمنة، وواقـع                
  . فلسطيني أكثر شراكة ومسؤولية والتزاماً
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 بعـد   15/1/2005ي ألقاه في المجلس التشريعي الفلسطيني يوم        خطاب محمود عباس الذ   : سامر خويرة /نابلس
 قد وضع اإلصالح بكافة صوره االقتصادي       هنايظهر  .. توليه رسمياً منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية      

والسياسي واألمني والحكومي على رأس أجندته، كما وعد بالعمل على إرساء سيادة القـانون والفـصل بـين                  
هذه اإلصالحات كان يطالب بها عباس الرئيس عرفات حين كان خارج مقر الرئاسة، لكنـه               . ثالسلطات الثال 

اليوم وبعد مرور عام على تسلمه منصبه لم يتغير شيء يذكر، فاإلصالحات اإلدارية والهيكلية والمالية تـسير                 
ريعية في حين أن السلطة     كالسلحفاة، والتعدي على القانون تضاعف، كما أن السلطة التنفيذية تسيطر على التش           

  . القضائية تراجعت للخلف خطوات عدة
سالم فياض عن مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام          . في قراءة متمعنة لكلمة وزير المالية د      

تمكننا من الحـصول،    (:  بحضور الرئيس عباس   16/3/2005 والتي ألقاها أمام المجلس التشريعي يوم        2005
قت المناسب، على ما يكفي من تطمينات بشأن توفر قدر من المساعدات الخارجية يكفي للمساعدة فـي                 في الو 

  ).تمكين السلطة الوطنية من الوفاء بااللتزامات المترتبة على أدائها لمهامها األساسية
لعـامين  وأشار فياض إلى أن مستوى المساعدات الخارجية المتاحة لتمويل النفقات الجارية انخفـض خـالل ا               

، وهو ما   )2002-2001(مما تلقته السلطة من هذه المساعدات خالل العامين         % 60إلى نحو   ) 2003-2004(
  ).2004 و2003(يعادل زهاء نصف ما كان متوقعاً في موازنة كل من عامي 

   
  التراجع االقتصادي متواصل

أداء االقتصاد الفلسطيني خالل    نالحظ أن المعاناة استمرت كما استمر الضعف في         ) 2005-2004(خالل فترة   
، وتشير البيانات اإلحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن معدل النمو              2004عام  

  .فقط% 3 بلغ حوالي 2004السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
جع معدل الدخل القومي اإلجمالي للفرد      وبالنظر لمحدودية الزيادة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، فقد ترا          

وزادت نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والمقدر دولياً بحـوالي دوالريـن              %. 1.5بنسبة تقارب   
ـ   وأمـا  . خالل األربع سنوات الماضية   % 30، علماً بأن هذه النسبة قد ارتفعت        2004عام  % 50يومياً لتصل ل

 مليون دوالر، أي ما يعادل      350، فقد بلغت حوالي     2004م الموازنة لعام    المساعدات الخارجية المخصصة لدع   
تقريباً نصف المبلغ المقدر للتمويل الخارجي في الموازنة، األمر الذي أدى إلى الحد من إمكانية السلطة علـى                  

  .التعامل مع االحتياجات المترتبة على هذا التدهور في األوضاع المعيشية
 نجد أن النفقات ازدادت، حيث بلغ إجمالي الرواتب حـوالي           2004 الموازنة في عام     ومن خالل مراجعة تنفيذ   

) مقيماً بسعر الـصرف الفعلـي للـدوالر       ( مليون دوالر، وهو ما يزيد عن المبلغ المرصود في الموازنة            875
عـداد  ، ويعكس هذا االرتفاع زيادة غير مبرمجـة فـي أ          2003عما ُأنفق على هذا البند في عام        % 17بحدود  

  .منتسبي قوات األمن، مع أنه تم ضبط التعيينات في القطاع المدني بما ينسجم والموازنة المقرة
 مليون 1171، يتوقع ورود تمويل خارجي بقيمة    2005وخطاب فياض عن مشروع قانون الموازنة العامة لعام         

 مليـون   663زنة وحـوالي     مليون دوالر لتمويل مشاريع تطويرية مدرجة في الموا        268دوالر، منها حوالي    
  . مليون دوالر لتمويل صندوق الرعاية االجتماعية240دوالر لتمويل نفقات جارية، ذلك باإلضافة إلى 

 مليـون دوالر،    1.962وفيما يتعلق بالنفقات الجارية، بلغت قيمة ما رصد لها في مشروع قـانون الموازنـة                
 625 مليـون دوالر للنفقـات التـشغيلية و   244ر و مليون دوالر لبند الرواتب واألجو     938خصص منها مبلغ    

 مليون دوالر للنفقات التطويرية في مـشروع قـانون          268كما تم رصد مبلغ     . مليون دوالر للنفقات التحويلية   
وتتضمن المشاريع المدرجة في مشروع القانون بناء مدارس ومستشفيات جديدة وشق طرق، بما في              . الموازنة

جدران استنادية في المناطق الريفية، وتطوير شبكات الميـاه والميـاه العادمـة،             ذلك شق طرق زراعية وبناء      
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ومشاريع أخرى لتطوير البنية التحتية وإعادة بناء ما دمره االحتالل، مع التركيز على المناطق األكثر تضرراً،                
  . وبخاصة المناطق المتضررة من الجدار

  1/1/2006فلسطين المسلمة 
  

  مة النهيار السلطةتأجيل االنتخابات مقد .34
  محمد ياغي

انضمت كتائب من الشرطة لمجموعات من كتائب األقصى للمطالبة بتأجيـل االنتخابـات، وبحـسب بعـض                 
الوكاالت فقد صرح مدير عام الشرطة بأن والء بعض مجموعات أصبح للكتائب، والشرطة بالتالي ال تستطيع                

الحديث عن رسالة وجههـا بعـض أعـضاء اللجنـة           تأتي هذه التصريحات في إطار      . حماية مراكز االقتراع  
المركزية لحركة فتح يطالبون فيها بتأجيل االنتخابات بسبب الفوضى األمنية من جهة وعدم رد إسرائيل علـى                 
رسائل السلطة التسعة بشأن االنتخابات في مدينة القدس، رسالة لم ينكرها نبيل شعث لكنه أنكر أن يكون مـن                   

فـي  " فتح"رشحاً عن حركة فتح، ورئيساً لحملتها االنتخابية، سبق ذلك اجتماع لكوادر            الموقعين عليها بصفته م   
القدس طالبوا فيها بتأجيل االنتخابات ما لم تجر في البلدة القديمة في القدس وليس في مراكز البريد اإلسرائيلية                  

الة الطيب عبد الرحيم التـي      ، وقرأنا أيضا رس   2005 وانتخابات الرئاسة    96كما كان عليه الحال في انتخابات       
  .يؤكد فيها بأن االنتخابات ستكرس االحتالل بدالً من أن تكون سبباً لجالئه

الداعون لتأجيل االنتخابات لم يطرحوا خطة يوضحون فيها كيف سنستعيد األمن في مناطق السلطة الوطنية في                
فلسطيني استعادة هيبته وقدرته على فـرض       حالة تأجيل االنتخابات، ولم يطرحوا سقفا زمنيا يمكن فيه لألمن ال          

القانون، ولم نسمع من جميع الحاملين للواء القدس عن طريقة يمكن فيها إجبار االحتالل على إجراء االنتخابات                 
في القدس بشروطنا، ولم يوضح احد كيف يمكن أن يكون إلغاء الديمقراطية سببا في نهاية االحتالل، وبالتـالي                  

ن بالتأجيل، بالتشكيك في نواياهم ألن دعوتهم تهدف إلى الحفاظ على الوضع القـائم حاليـا،               ليسمح لنا المطالبو  
وهو وضع سئم الجميع منه، ولم يعد الشعب الفلسطيني قادرا على التعايش معه والقبـول باسـتمراره، إنهـا                   

وحـدتها وخـوض    عن التركيز على مهمتها الحالية وهي تكريس        " فتح"دعوات تغذي الصراع الداخلي، وتبعد      
  .وهي دعوات تدخل الشعب الفلسطيني في نفق أشد ظالماً مما نحن فيه.. االنتخابات بقلب واحد

بداية سيبقى النظام الـسياسي     .. ال يدرك الداعون للتأجيل الخطر المحدق الذي ينتظرنا في حال تحقق دعوتهم           
شـرعية  .. ل دوائر الشرعية األخـرى    الفلسطيني بشرعية ناقصة، شرعية ال يمكن لها أن تكتمل دون استكما          

وجود سلطة تشريعية منتخبة، وسلطة قضائية مستقلة، وهذا سيسمح بعملية ابتزاز سياسي للنظـام الفلـسطيني                
صحيح أن الرئيس عبـاس     . على صعيد المفاوضات مع إسرائيل وعلى الصعيد اإلقليمي العربي والدولي أيضا          

قلنا في أكثر من مناسبة     ..  ببقاء دوائر الشرعية األخرى معطلة     انتخب بشكل شرعي لكنها شرعية غير مكتملة      
إن المجلس التشريعي الحالي هو جزء من الهم الوطني العام، وهو جزء من مشاكل الوطن الحقيقيـة المتعلقـة            
بالفساد والفوضى األمنية وسبب في فقدان البوصلة في طريق مواجهة االحتالل، وهو بالتالي ليس طرفـا فـي               

جزء أساسي من شرعية أي نظام سياسي تعتمـد علـى دوريـة             ..  المشاكل وإنما سبب الستمرارها      حل هذه 
االنتخابات وعلى التبادل السلمي للسلطة وبدون انتخابات تشريعية في حالتنا ال توجد شرعية حقيقيـة لنظامنـا                 

  . السياسي
 ال تحتسب من واليته التي يجب أن ال         ربما علينا التذكير هنا بأن السنة التي مضت على انتخاب الرئيس عباس           

 تبدأ عملية احتساب مدة والية الـرئيس        2005تتجاوز السنوات األربع، فبحسب قانون االنتخابات المعدل لعام         
عند إجراء االنتخابات التشريعية، وبالتالي فإنه وفي حالة عدم وجود انتخابات فإن الرئيس سيبقى بحكم القانون                

ي انتخب من أجلها، وهذا تشويه للعملية الديمقراطية وتعٍد عليها، وتكريس إضافي لضعف             مدة تفوق الوالية الت   
  .شرعية النظام السياسي الفلسطيني ومقدمة منطقية النعدام شرعيته بعد أربع سنوات على انتخابه
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بـأنهم بهـذه    يدركون قطعـا    ) وإال فليكن التأجيل  ( المطالبون بانتخابات في القدس برضا الحكومة اإلسرائيلية        
.. الطريقة يتركون لالحتالل طريقة إدارة الصراع وتحديد السقف الفلسطيني في أية مفاوضات بـشأن القـدس               

هنالك حلول خالقة عديدة لمسألة القدس حتى لو رفض االحتالل السماح لنا بإجرائها في مراكز البريد، منهـا                  
افق وطني على اعتماد نواب القدس بحسب تمثيـل     وضع صناديق االقتراع على الحواجز اإلسرائيلية، ومنها تو       

الكتل االنتخابية في المجلس التشريعي بعد االنتخابات، ومنها عقد مؤتمر وطني ألهل القدس ينتخبون من خالله                
القدس يجب أن ال تكون أسيرة لإلرادة اإلسرائيلية، بل عنـوان لكرامـة             .. نوابهم في المجلس التشريعي القادم    

التوافق الوطني بشأن القدس يجب     . ي، ونقطة االنطالق للوصول إلى هدف الحرية واالستقالل       الشعب الفلسطين 
أن يترجم بإيجاد آليات لحل مشكلة القدس في حالة رفض االحتالل لالنتخابات فيها، ويجب أن ال يترجم علـى                   

  .أنه تفويض إللغاء أو تأجيل االنتخابات، فهذه مغامرة ستفضي إلى كارثة وطنية
قبلـت بـذلك    " حماس.. "بالهدنة" حماس"المطالبون أيضا بالتأجيل ال يدركون السبب الذي من أجله قبلت           لعل  

وهـذا  .. للحصول على شرعية سياسية ممكنة فقط من خالل دخولها للبرلمان ولمنظمة التحريـر الفلـسطينية              
 هو الطريق الوحيد إللزامها     بالشرعية من خالل صناديق االقتراع،    " حماس"بالضبط ما يريده شعبنا، ألن قبول       

وكانت لها األغلبيـة فهـذا      " حماس"برأي األكثرية وبحق األكثرية عليها بالحكم وباحتكار القوة، أما إن نجحت            
ال توجد حلول أخرى في الديمقراطية الحقيقية،       ..حقها، ولها أن تقرر السياسات الفلسطينية ألربع سنوات قادمة        

احترام رأيها وحريتها وحقها المشروع في السعي للتحول إلى أغلبيـة بوسـائل             األغلبية تحكم واألقلية يجري     
الضمني لهذا المبدأ إنجاز كبير للشعب الفلسطيني ال يجب التقليل منه ألنه الطريق الوحيد              " حماس"قبول  . سلمية

 بـسبب   لتجنب حرب أهلية تلوح في األفق برغم كل الحديث عن حرمة الدم الفلسطيني الـذي ينتهـك يوميـاً                  
  . استمرار الفوضى األمنية
تأجيـل  "رسالة واضحة عندما أعلن عن إطالق قائمته لحملتهـا االنتخابيـة            " حماس"أرسل هنية رئيس قائمة     

لعلهم ال يـدركون أن     .. ما هو المجهول في نظر المطالبين بالتأجيل؟      ".. االنتخابات دعوة للدخول إلى المجهول    
لطة موازية علنية في غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولعلهم أيـضا ال            لس" حماس"المقصود بذلك هو تشكيل     

أو ربما لتكريس صومال جديدة في      .. يدركون أن المقصود بذلك هو نهاية الحوار، والدخول إلى جزائر جديدة          
ادة مخاطر تأجيل االنتخابات التشريعية أيها الس     . وربما تصعيد عسكري يلغي ما تبقى من هدنة       .. الضفة وغزة 

.. أكبر بكثير من إجرائها، وهي أهم من رغبة مجموعة أو نخبة فلسطينية ترغب بالحفاظ على مواقعها الحالية                
ما هو قائم اآلن ليس سلطة، بل مؤسسة تقوم بصرف رواتب عشرات اآلالف من الموظفين، وعلى أهمية ذلك                  

ستعادة األمن للمـواطن الفلـسطيني،      وضرورة استمراره فإن المطلوب هو سلطة حقيقية تكون لها قدرة على ا           
أما سـلطة   .. وتكون قادرة على إدارة وكسب المعركة السياسية مع االحتالل، وإنجاز هدف الحرية واالستقالل            

وهـذا  ..،"شركة"ما يقال عنها بأنها ، وظيفتها الوحيدة المتبقية هي رسم سياسة التوظيف وتعيين المدراء العامين 
شركة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة وليست شركة مساهمة محـدودة، مـا              التوصيف أيضا يتطلب من ال    
  .يتطلب أيضا القيام باالنتخابات
ضعيفة، وان االنتخابات ستفقدها السلطة، وبدعوتهم هـذه يـساهمون فـي            " فتح"الداعون للتأجيل يعتقدون بان     

اتها وبعالقاتها الداخلية والخارجيـة،     قوية بعددها، وبتاريخها، وبمصادرها وبتضحي    " فتح"لكن  .. إضعافها أكثر 
عليها أن تستغل كل ذلك لتحقيق فـوز        " فتح.. "وبقدرتها على أخذ المبادرة وقيادة الشعب الفلسطيني نحو أهدافه        

في االنتخابات القادمة ال أن تبدد الوقت في الحديث عن تأجيل لالنتخابات القادمة، ألن التأجيل هو مقدمة إللغاء                  
  .عية، وهذا بدوره مقدمة النهيار السلطة الوطنيةما تبقى من شر

  5/1/2006األيام الفلسطينية 
  

 انتهاء عام المخاض السياسي االردني .35
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  رنا الصباغ          
يقف األردن واألردنيون في ظل أزمات سياسية صعبة في العراق وفلسطين ولبنان وسورية، وظروف داخلية 

 الفقر والبطالة، وإيجاد معادلة لألمن واإلصالح، ومحاربة ثقافة التكفير مليئة بالتحديات، منها مواجهة ثنائية
وتخيم أجواء من التساؤل المشروع نخبوياً وشعبياً، حول ما سيحمله المستقبل، بعد انتهاء سنة . المتداخلة

عرش نهاية  التي كانت ربما األصعب منذ أن تبوأ الملك عبداهللا الثاني ال-المخاض السياسي الداخلي العسير 
، واختار اطالق وعود التحديث والعصرنة، لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة ضغوط التحديث المحلية 1999

 .واالجنبية
سنة المخاض تمثلت في تعاقب ثالث حكومات، وثالث مديرين عامين لدائرة المخابرات العامة، وتزاوج 

 والحكومة، وحرب سياسية وإعالمية بين ما سمي السياسة واألمن والتجارة، ومناكفات شرسة بين البرلمان
برجال العهد الجديد، الديجيتال أو الليبراليين الجدد، و االنالوج، أو التقليديين والمحافظين لالستئثار بكعكة 
النفوذ والمصالح، وتوبيخ ملكي غير معهود للنخبة السياسية وصالوناتها في عمان، وجدل عقيم حول مسيرة 

 .ود الذي طال الشق االقتصادي وليس السياسي في ظل عودة هواجس توطين الفلسطينييناإلصالح الموع
بدءاً بأمن النظام السياسي، وانتهاء بوجهة اإلصالح : ثمة مخاوف مشروعة تدور في عقول وقلوب الناس

طة وضعف السياسي واالقتصاد في دولة مواردها الطبيعية محدودة لكنها عودت مواطنيها على العطايا والواس
لذا، قد يكون حال التشاؤل هو . االنتاجية، ومجتمع لم يعكس بعد رغبة مجتمعية جامحة في اتجاه التغيير

 2006هل سيشكل عام : األفضل ربما لوصف حال الترقب العام تجاه المجهول القديم الجديد؟ ويبقى السؤال
ى من العدالة االجتماعية وردم الهوة بين بداية حقبة التغيير الحقيقي من أجل اإلصالح وتحقيق الحد االدن

الغالبية الصامتة وبين المتصدرين للعمل العام، أم ستظل البالد أسيرة سنوات من سياسات التردد، واالزدواجية 
الحادة، بين ما يقال، وما يطبق فعليا على األرض، كسباً للوقت، ولمواجهة الضغوط القادمة من كل حدب 

 .وصوب
أن ثمة بوادر جديدة تلوح في األفق األردني وقد تشكل بدايات بلورة لما يسمى بالنظرة يرى المتفائلون 

اإلصالحية التقدمية للعهد الجديد، اقلها لملء فراغ الحكومات المتالحقة من أي مشروع حكم متكامل يحاكي 
كبيرة على األجهزة جذور األزمة االجتماعية االقتصادية السياسية، وهو األمر الذي تطلب االعتماد بدرجة 

األمنية خالل العقد الماضي، والتي باتت تتدخل في أدق تفاصيل المشهد الحياتي اليومي، بدالً من االكتفاء 
بدورها األمني، ومنها مواجهة تحديات االرهاب القادم من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وترك الباقي 

 .يةألجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائ
يبدو ان الملك حسم أمره تجاه تحديث المملكة، لكن بوتيرة بطيئة تحاكي تحدي االصالح السياسي وحفظ االمن، 
ونوعية األدوات التنفيذية التي ستعينه على احداث النقلة التقدمية في مسيرة تعثرت بسبب هيمنة قوى الشد 

هوية وحسابات الجغرافيا، وضعف األحزاب العكسي، والبيروقراطية القاتلة، والعشائرية السياسية والج
فبعد المرور بكل التجارب السياسية الممكنة، بدءاً . والمجتمع المدني وغياب آليات الرقابة وانتشار الفساد

بحكومة إصالح اقتصادي من دون ديموقراطية، ثم إصالح وديموقراطية بوتيرة متسارعة وأحياناً من دون 
خيار اآلن على بر اإلصالح المبرمج والموجه والقائم على تزاوج توافقي بين احتساب كلفة التغيير، رسا ال

 .، في ظل دولة ذات اقتصاد منفتح1989معادلة األمن، والعودة التدريجية لمسيرة الديموقراطية التي بدأت عام 
نصب السيادي وبعد اإلضعاف المتعمد لدور رئيس الوزراء خالل العامين الماضيين، حين تحول خاللها هذا الم

وصاحب الوالية العامة الى إداري يعنى بشؤون الفريق الوزاري، او ربان السفينة، في ظل هيمنة أمنية على 
إدارة السياسات الداخلية والخارجية، أسوة بما هو الواقع في سورية ومصر وفلسطين، عاد الملك واختار يوم 

يمين (و شخصية أمنية سياسية شرق أردنية  رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، وه11/2005 /24
، إليجاد التوازن المطلوب، وتجسير الهوة بين العهد القديم والعهد )الوسط اقرب منها إلى المحافظة المستنيرة
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الجديد، وازال عدداً من رموز االصالح االشكاليين من الشباب، بعضهم بناء على طلبه مثل الدكتور مراون 
االنتقادات الشعبية لهم مثل الدكتور باسم عوض اهللا مهندس سياسات التحديث للعهد المعشر، وآخرين بسبب 

 .الجديد
حصل الدكتور البخيت على ثقة ذهبية من البرلمان الواقع تحت شبح التهديد بالحل بسبب الشغب السياسي الذي 

 عاماً، انهي تعليمه 50(ي وبعد مرور يوم، عين الملك اللواء محمد الذهب. مارسة تجاه الحكومتين الماضيتين
مديراً عاماً لدائرة المخابرات العامة خلفاً للواء سميح عصفورة، الذي خلف المشير سعد ) الجامعي في بريطانيا

 .خير عندما اقيل في أيار مايو الماضي
 إذ اشرف عليها من. بدايات الصحوة وصياغة سياسات التغيير كانت ربما في ايلول سبتمبر وبإشراف ملكي

والدكتور البخيت، سفير ) وقتها نائب اللواء عصفورة في دئرة المخابرات(خلف الكواليس الثنائي الذهبي 
وقتها برئاسة (األردن لدى إسرائيل، والذي نقل على عجل الى عمان ليكون نائباً لمدير وكالة األمن الوطني 

 الوطني لتصبح مطبخ صناعة القرار وبعد أسابيع، وضع االثنان آلية جديدة لوكالة األمن). المشير خير
وتم التخلص . السياسي واألمني في الديوان الملكي، بموجب قانون جديد، وبارتباط مباشر مع رئيس الوزراء

من جميع المستشارين في الديوان، بعضهم اتهم انه عمل لحسابه الخاص اكثر مما عمل لمصلحة البلد، 
شير خير، الذي تصدر واجهة المشهد العام في البالد الكثر من ثالث بالتزامن مع عملية االخراج التدريجي للم

وتمت إعادة تشكيل مجلس األعيان بتركيبة جديدة أكثر . اعوام أمسك خاللها بخيوط اللعبة السياسية الداخلية
وأخرج ايضاً بعض رجال . تمثيالً وتعددية ساعدت على إعادة بعض الهيبة المفقودة لدى المجلس السابق

عمال المتنفذين من حلبة البزنس المحلي، ومنهم من لزم العديد من العطاءات الرسمية خالل المرحلة اإل
 .الماضية بسبب عالقاته الوثيقة مع مراكز النفوذ العليا

بعدها بدأ البخيت والذهبي تشكيل عناوين أولويات المرحلة المقبلة، وتفاجأ الجميع بانفجارات فنادق عمان في 
األمن والحرية، مدعوماً بتشديدات أمنية : والتي سرعت بلورة الشعار السياسي للحكومة الجديدة، 9/11/2005

احترازية والعمل على سن تشريعات لمحاربة اإلرهاب وتقافة التكفير في مجتمع ال يزال ثلث سكانه غير قادر 
وزارة الجديدة، التي أعادت ثم طبخ الرجالن توليفة ال. على اتخاذ موقف من االرهابي ابو مصعب الزرقاوي

 .خليطاً من الوجوه القديمة وابقت غالبية التكنوقراطيين في الوزارات السابقة
األردن اآلن بانتظار العمل النجاز قوانين جديدة لألحزاب السياسية واالنتخابات البلدية واالنتخابات النيابية 

حات اقتصادية تساعد على مواجهة الفقر تشكل حجر أساس للديموقراطية المتدرجة، واالستمرار بإصال
فهذا الثالوث سيشكل رأس الحربة في معركة القضاء على ثقافة التكفير والتطرف التي باتت تهدد . والبطالة

 .وسيتم قريباً تعيين مدير عام جديد لوكالة األمن الوطني لتكتمل اضالع اإلصالح الجديد. االردن داخليا
سلة التغيرات األخيرة ال تعدو كونها عملية تجميل وديكور للواقع السائد المبني أما المتشائمون فيرون أن سل

على اسس البطركية السياسية وتحالف سياسي وعسكري وأمني مع اميركا بعكس رغبة الشارع، ربما بانتظار 
ية تعيين نضوج المجتمع والحكومة، وصدور قوانين اإلصالح السياسي، وتفعيل بنود الدستور كافة، وتغيير آل

فرئيس الوزراء لن يقدر على قول ال، ألنه معين، وال تزال . الحكومات بناء على الغالبية البرلمانية الفائزة
ثنائية الذهبي والبخيت موجودة، على غرار الثنائية التي سبقتهما، مع انهما اكثر شعبية وشفافية ووضوحاً ولم 

 .تتناولهم اية مزاعم فساد
دهور األوضاع السياسية في المنطقة، مما سيعيد األولوية لألمن، فيجمد االصالح هناك مخاوف من أن تت

والثابت الوحيد اآلن أن أمام الملك فرصة حقيقية لتفعيل مسيرة التغيير، ألن انفجارات عمان . السياسي
تي لم تعد تجدي االنتحارية االولى كانت بمثابة جرس اإلنذار األخير تجاه االبقاء على سياسة األمر الواقع ال

وكانت لجنة ملكية أنهت . نفعا، وان توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وعدم حل البرلمان، توفران بداية الحل
توصياتها حول خطة تنمية األقاليم، من خالل توسيع قاعدة المشاركة السياسية في عملية اخذ القرارات 
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، وتأسيس 2015ية الشاملة الواجب إتباعها لعام التنموية، وهناك أجندة وطنية توضح السياسات االصالح
 .مجتمع جديد قائم على العدل والمساواة وتكافوء الفرص وأسس المواطنة والحاكمية الرشيدة

وهناك ربما رغبة جادة بعدم تكرار أخطاء الماضي السياسية، واخذ االحتياطات كافة، لكي يطول أمد عمر 
لوالية العامة اليها، وتقليص نفوذ المخابرات واألجهزة األمنية إلي الحكومة الحالية، والعمل على أعادت ا

حدودها األمنية السابقة، بينما بعين الملك مطبخ سياسات قادر على مواجهة التحديات األمنية والسياسية المقبلة 
 .ضمن ثوابت السياسة الخارجية التي وضعت أميركا وإسرائيل خطاً احمر لن يسمح ألحد بتجاوزه

كف المطبخ السياسي اآلن على إعادة بلورة إستراتيجية جديدة تجاه فلسطين وإسرائيل، والعراق، لحماية ويع
 .مصالح األردن السياسية وسط متغيرات في موازين القوي التي تحالف االردن معها في السابق
سيا، وقوته التنافسية لدى االردن، على الورق، خطط إصالح وتغيير قد تعينه على استعادة موقعه الريادي سيا

االقتصادية على مستوى الشرق األوسط من ناحية العودة نحو الديموقراطية واستكمال اإلصالحات االقتصادية 
 .والتعليمية والقضائية واإلدارية

وهناك بوادر تدل الى أن مرحلة االستقطاب السياسي خالل االعوام السابقة، والتي ظهرت بوادرها بعالقات 
متأزمة بين المخابرات والحكومة والديوان الملكي، سيصعب تكرارها بعد توضيح ادوار كل من غير سوية و

البخيت والذهبي ورئيس الديوان الجديد، اللواء المتقاعد سالم الترك، الذي اصبح المسؤول االول عن العالقات 
 .العامة الملكية

فالحال في نهاية العام .  وتحفيزها باتجاه التغييرربما ساعدت تلك العوامل على تفعيل اإلرادة السياسية العليا
رموز التوتر الكثيرة لم تعد . على المستوى السياسي الداخلي أفضل بكثير ما كانت عليه في بداية العام

 .لكن المهم البدء بكسب معركة القلوب والعقول التي سئمت طول االنتظار. موجودة
  4/1/2005الحياة 
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