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  أبو طير ينفي إعالنه اعتزام حماس التفاوض مع إسرائيل .1

عقب الشيخ محمد أبو طير، على التصريحات التي نسبتها إليه هآرتس، بشأن استعداد حماس للتفاوض                :القدس
إن الـصحيفة   : وقـال  . جلس العالم بأجمعه للتفاوض مع االحتالل لن أكون واحداً منهم          لو,  بقوله مع إسرائيل 

  .اإلسرائيلية وضعت على لساني تصريحات لم أنطقْ بها بتاتاً
  17/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  إلعاقة االنتخابات في القدساالسرائيليةقريع يرفض الممارسات  .2

كأن  و, في القدسرفض قريع المحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلي إظهار االنتخابات:  رام اهللا ـ يو بي آي
, الجالية الفلسطينية تعيش علي أرض إسرائيلية، وذلك عبر المحاوالت المرفوضة إلعاقة العملية االنتخابية

مطالباً بدور دولي أوسع وأكثر و أهمية العمل لمرحلة ما بعد االنتخابات الفلسطينية واإلسرائيلية، ى علاشددم
 . حّل سلمي للصراع ىإلفاعلية، بهدف إطالق مفاوضات الوضع الدائم والتوصّل 

  17/1/2006القدس العربي 
  

 عن التدخل في االنتخابات تفتح باب التساؤالت زيارة موراتينوس لفتح .3
زيارة قام بها موراتينوس أمس الى مقر حملة فتح في مدينة رام أن : رام اهللا من 17/1/2006الحياة نشرت 

وصف مشير المصري حيث . ي االنتخابات الفلسطينية أثارت الكثير من األسئلة حول التدخل الخارجي ف,اهللا
هناك اطراف دولية : وقال. جزء من حملة دولية وأوروبية وصهيونية منحازة لبعض األطرافأنها الزيارة ب

تريد انتخابات فلسطينية على مقاس مصالحها، والمطلوب من الفصائل الفلسطينية عدم اتاحة المجال أمام مثل 
يثبت المستقبل لألوروبيين ان حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وأنها ستكون س, أضاف و.هكذا تدخل

أنا أدعم جميع األحزاب الديموقراطية : قالأما موراتينوس . عامالً مهماً في صنع القرار السياسي الفلسطيني
  . ال, أشاح بوجهه قائالً,كان سيزور مقر حملة حماسما واذا . في فلسطين
 ال يتدخّل في السياسة موراتينوسد نبيل شعث، على ان يشدت:  نقال عن وكاالت17/1/2006 السفير وذكرت

  . إن االوروبيين ال يتحيزونالئقا. الفلسطينية الداخلية
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   تخزين اسلحتهم خالل االنتخابات يرفضونمتشددو غزة : نصر يوسف .4
خطة السلطة بوضع اسلحتهم ن المتشددين في غزة رفضوا أقال نصر يوسف امس  : طاهر النونو ـغزة

 عرض ى أنه تم أيضا رفضواشار ال .بالمخازن خالل االنتخابات سعيا لتقليل اخطار وقوع اعمال عنف
 أمل ان يتركوا حراسهم الشخصيين في ىتخصيص حماية من جانب الشرطة لزعماء الفصائل في غزة عل

عليمات واضحة بالتصدي الي محاولة الستخدام  ان قوات االمن لديها تإال انه قال. منازلهم وقت االنتخابات
 فيما , هذه اللحظةىاتفاقات مع االسرائيليين حتأن ال  قال, من ناحية أخرىو .السالح اثناء فترة االنتخابات

 . االمنىيتعلق بالعملية االنتخابية خاصة بتحركات قو
  17/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  لسطينيةاتهامات وتهديدات قبل االنتخابات الف .5

تبادلت قيادات ومرشحون عن فتح وحماس، االتهامات  : عاطف دغلس- نابلس - مصطفى الصواف -غزة 
فيما صدرت تهديدات عن قيادات بكتائب شهداء األقصى بمنع إجراء االنتخابات وبقتل الناخبين الذي 

في غزة، و.  شخصية متهمة حركتي حماس وفتح بالسعي لتحقيق مصالح,سيتوجهون إلى صناديق االقتراع
عبداهللا عزام  اتهمت ضمنًا قيادات من حماس محمد دحالن، بالوقوف وراء توزيع بيان مدسوس باسم جناح

ن عناصر من حماس تمكنوا من ضبط شخص، أ ,وقالت مصادر. يتحدث عن وجود انشقاقات في الحركة
 من العاملين في األجهزة األمنية هم 3ه بأن عندما كان يقوم بتوزيع البيان، مشيرة إلى اعترافه أثناء التحقيق مع

 الناطق باسم حماس في خان يونس من وجود مخطط لتخريب العملية حذرمن جانبه، و. ذلكمن يقف وراء 
االنتخابية يشمل بشكل خاص اقتحام المقرات االنتخابية باألسلحة في حال أظهرت النتائج تقدم حماس، دون أن 

 .يعطي مزيدا من التفاصيل
  16/1/2006سالم أون الين ا

  
   تتعهد بقمع مخربي االنتخابات  الفلسطينيةالسلطة .6

 أعلنت السلطة أنها ستقمع كل من يحاول تخريب االنتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة الى              : ماهر إبراهيم  -غزة
 مود عبـاس  محدعا  و .  سيتم وضع أسماء جميع مرشحي القدس على ورقة االقتراع ومن دون استثناء أحد             هان

المواطنين والمسؤولين إلى التمسك بحقوقهم في االنتخابات وعدم التفريط مهما كانت األسـباب ألن حـصيلة                
  .التصويت هي التي سترسم المستقبل وسياسته

  17/1/2006البيان 
  

 حركة الجهاد تدعو لمقاطعة االنتخابات .7
 مقاطعة ىها وعناصرها وانصارها الالجهاد االسالمي امس كوادرحركة دعت  :رام اهللا ـ من وليد عوض

 تنفيذ عمليات داخل ىحركة ستعمد إلالوحول ما إذا كانت . االنتخابات التشريعية النها محكومة باتفاق اوسلو
عزام ان حركته ال تعمل من أجل تحقيق هدف شخصي، وال نافذ  قال ,إسرائيل بالتزامن مع إجراء االنتخابات

  .تسعي لمغانم ذاتية
  17/1/2006ربي القدس الع
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  فدا في القدس  مكتبالشرطة االسرائيلية تداهم  .8
 ذكرت االذاعة االسرائيلية أن قوة من الشرطة داهمت مكتـب الحـزب الفلـسطيني             :  د ب أ   -القدس المحتلة   

الديمقراطي في القدس الشرقية مساء امس وقامت بمصادرة مواد لها عالقة بالدعاية االنتخابية واعتقال خمـسة                
  .سطينيينفل

  17/1/2006الدستور 
  

     معهالتعاملأولمرت رجل ُيمكن : عباس .9
 له مواقفه أن وقال .صرح محمود عباس، ان ايهود اولمرت رجل يمكن التعامل معه :  والوكاالت-رام اهللا 
  .اننفذه عندنا اتفاقيات وعلينا ان , اياً كان رئيس الوزراء سنتعامل معه,واضاف. تعامل معهيمكننا الواراؤه و

  17/1/2006االتحاد االماراتية 
  

   برلمان فلسطيني منتخبأولفتوح يعلن انتهاء عمل  .10
أعلن، روحي فتوح، أمام المجلس التشريعي، أمس، نهاية عشر سنوات ونهاية عمل أول              :كتب حسام عزالدين  

ـ              ى تـسليم نـواب     برلمان فلسطيني منتخب في األراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن والية المجلس ستبقى حت
  .وحسب مصادر رفيعة، فإن المجلس المقبل سيتم تنصيبه في السابع من آذار المقبل .المجلس الجدد المهام

  17/1/2006األيام الفلسطينية 
    التنازل عن القدس كالتنازل عن العقيدة: هنية .11

ـ غزة نها تعتبرها جـزءا مـن    لم ولن تتنازل عن القدس، قائال إحماس هنية أن  اسماعيلأكد : طاهر النونو 
لم تقم حماس بجعل موضـوع القـدس إحـدى           :وقال. العقيدة وهي إن تنازلت عنها فكأنما تتنازل عن العقيدة        

 لهذا العدو الذي    ها ومن أجرى مفاوضات مع العدو الصهيوني، هو الذي وافق على تسليم           ,قضايا الحل النهائي  
  .أقام عليها المستعمرات

  17/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

 مسلحون يحاولون اقتحام مقر حركة فتح .12
أحبطت قوات أمن الرئاسة محاولة جديدة القتحام المقر الرئيس لفتح من جانب عناصر يعتقد انهم احد : رام اهللا

كتائب مسيرة مسلحة وسط المدينة احتجاجاً الوفي اعقاب ذلك، نظم مسلحون من  .أجنحة كتائب شهداء االقصى
هم بجروح خطيرة، ومزق المسلحون الدعاية االنتخابية والملصقات الدعائية للمرشحين على اصابة احد رفاق

والقوائم االنتخابية في وسط المدينة، وحملوا عبداهللا االفرنجي ونصر يوسف المسؤولية الكاملة عن الحادث 
  .وتداعياته

  17/1/2006الحياة 
  

    المقاومة تُفجِّر سيارة جيب لقوات االحتالل .13
تمكنت المقاومة الفلسطينية امس من تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري : الء المشهراوي والوكاالت ع-غزة 

 ·اسرائيلي في مدينة نابلس، اعترف جيش االحتالل بوقوع العملية دون االشارة الى وقوع إصابات
  17/1/2006االتحاد االماراتية 
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   حماسالمعتقل ربحي عمارة يقرر التخلي عن .14
ن ربحي عمارة المحتجز في سجن اريحا على خلفية مطاردته من قبل االحتالل، انه قـرر التخلـي                  أعل: أريحا

 ,على خلفية التصريحات التي أدلى بها سامي أبو زهري        أتى  , هذا هران قر أ: وقال .عن حماس، بعد تخليها عنه    
ساءة له بعد فشلها في تصفيته       معها بهدف تشويهه واال    ه مزاعم المخابرات االسرائيلية بارتباط     فيها الذي تبنى و

  .أو اعتقاله
  16/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   قصف لمستعمرات ردا على مقتل فلسطينيين .15

اعلنت كتائب شهداء األقصى وسرايا القدس مسؤوليتهما عن قصف  : عالء المشهراوي والوكاالت-غزة 
 صباح امس ردا على جريمة نابلس التي راح مستعمرتي سديروت وكفار عزا والمجدل بأربعة صواريخ

  . ضحيتها ام وابنها
  17/1/2006االتحاد االماراتية 

 
  هدف جنبالط تضييق الخناق : جبريل .16

واتهم جنبالط بأنه يسوق تـصريحاته      . أكد أحمد جبريل ان ال مجال لتنازل الفلسطينيين في لبنان عن سالحهم           
جنبالط لتجريد المقاومة من سالحها هدفه التخندق في صفوف العدو          ان سعي   : لألميركيين واإلسرائيليين وقال  

ووصـف  . وتضييق الخناق على حزب اهللا ضمن تحالف يخطط له جنبالط مع ميليشيات جعجع، حسب تعبيره              
جبريل جنبالط بالغدر والتنكر لما اسماه الجميل السوري ولجهود الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاتلـت                

 الجبل مضيفا ان جنبالط وحزبه لم يطلقا على مر التاريخ رصاصة واحدة ولم يقدما حسب قولـه                  اسرائيل في 
شهيدا واحدا كما اتهم فؤاد السنيورة وحكومته بتضييق الخناق على الفلسطينيين وبالعمل على محاصرة بعـض                

  .المواقع العسكرية للجبهة في البقاع والجنوب
  17/1/2006السفير 

  
  قصف المناطق الزراعية في شمال غزةواصل اإلحتالل ي .17

 .واصلت قوات االحتالل قصفها المدفعي للمناطق الخالية والزراعية في محافظة شمال غزة، أمس             :خليل الشيخ 
وأسفر القصف المدفعي عن وقوع حالة من الهلع والرعب بين األطفـال المقيمـين بـالقرب مـن المنـاطق                    

  .دون أن يبلغ عن وقوع إصابات،  المستهدفة
  17/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  فعاليات صيدا ومخيم عين الحلوة تتخوف من توتير أمني .18

تواصل خالل الساعات الماضية مسلسل القاء القنابل والمتفجرات على مراكـز الجـيش               :خالد الغربي ،  صيدا
ات الـصيداوية   اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا بجنوب لبنان، ما اثار مخـاوف القيـاد                

وفعاليات المخيم من ان يكون ما يجري مقدمة لحوادث أمنية مع الجيش اللبناني في ظل اجواء التشنج والتوتر                  
وفي هذا االطار عزز الجيش اللبناني مراكزه بالعناصر واالليات، كما اتخذ سلسلة            . التي تسود الساحة اللبنانية   

 وسير دوريات مؤللة على مدار الـساعة فـي احيـاء            ،  ينيةاجراءات أمنية وعسكرية حول المخيمات الفلسط     
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وقد تلقت الشرق االوسط امس بيانـا يحمـل توقيـع           . وشوارع المدينة وخصوصا المحاذية لمخيم عين الحلوة      
لقد سبق وانذرنا اكثر من مـرة مـن مغبـة التعـرض للـسالح      : الشباب الفلسطيني المسلح ـ لبنان جاء فيه 

وقلناها بالفم المآلن ان المخطط الصهيوني      . ل خاص وللسالح المقاوم في لبنان عموما      الفلسطيني في لبنان بشك   
ـ االميركي لنزع السالح المقاوم في لبنان لن يمر إال على اشالء اجسادنا التي ستنسف هـذا المخطـط مـن                     

ان وخارجه  وها هي حادثة هامشية فردية حصلت في الناعمة، تأتي لكي تثبت ان بعض الجهات في لبن               . اصوله
قد وضعت السالح الفلسطيني وسالح المقاومة اللبنانية في خانة واحدة وانضمت الى جوقة مؤيـدي المخطـط                 

  .الصهيوني ـ االميركي
  17/1/2006الشرق األوسط 

  
 اعتصامات أمام مكاتب األونروا في المخيمات الفلسطينية .19

إلستشفائية لالجئين الفلـسطينيين فـي مخيمـات        احتجاجاً على قرار وكالة األونروا تقليص الخدمات الطبية وا        
لبنان، ونقل التعاقد الى مستشفى بيروت الحكومي وتخفيض مستوى الخدمة الطبية الى ما دون الدرجة الثالثـة،   
نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير اعتصامات أمام مكاتب الوكالة شـارك فيهـا مئـات                 

وقام وفد من قيـادة     . لمخيمات، بعد أن أغلقوا كل المكاتب والعيادات الطبية التابعة لألونروا         الالجئين من أبناء ا   
في لبنان والى المفوضة العامة     >> لالونروا<<مذكرة الى المدير العام     بتوجيه  اللجان الشعبية في منطقة صيدا،      

 .كارين ابو زيد
  17/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  سطينيين يؤيدون استمرار التهدئةمن الفل% 62.6: استطالع .20

من الفلـسطينيين   % 62.6كشف استطالع جديد للرأي أجراه الموقع االلكتروني للمركز الصحافي الدولي، أن            
% 0.3من المواطنين الفلسطينيين استمرارها، مقابل      % 37.1يؤيدون استمرار التهدئة مع إسرائيل، فيما رفض        

  .ال رأي لهم
 17/1/2006الوطن العمانية 

  
   انتفاضة األقصى  انطالقةعدد الشهداء منذ : تقرير .21

، بأن عدد الشهداء منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتى نهاية العام الماضي، بلـغ              أمسفاد تقرير إحصائي    أ: وفا
  . جريحاً تلقوا عالجاً ميدانيا8435ً منهم 46068 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 4242

  16/1/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

    قياديا من حماسيقتلالجيش اإلسرائيلي  .22
 حماس أثناء اشتباك في بلدة طولكرم في قتلت ناشطا بارزا ه أن قواتاليومأعلن الجيش اإلسرائيلي : القدس

وذكرت رويترز أن  . إصابة عدد من الجنود اإلسرائيليين من جراء الهجوماكدمؤ ,بالضفة الغربية فجرا
  .قائد الجناح العسكري لحماس في طولكرم، هو المستهدف

  17/1/2006سي ان ان 
  

   الفصل في الضفة خططاألحزاب تتنافس على  .23
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طفحت الصحف اإلسرائيلية، في اليومين الماضيين، بتقارير عن خطط سياسية أعدتها األحزاب            : حلمي موسى 
ج الليكود االنتخابي ستتجسد في التخلي      قبيل الحملة االنتخابية، بينها من تحدث عن أن الفكرة المدوية في برنام           

رسميا عن فكرة أرض إسرائيل الكاملة وتأييد إقامة دولة فلسطينية، وأن حزب العمل يخطط ألن يـدرج فـي                   
غير أن صحيفة معاريف أشارت إلى أن عمير بيرتس، الـذي           . برنامجه السياسي مبدأ الفصل من طرف واحد      
وأضافت أن أحزاب كديما والعمل والليكود على حد        .  يؤمن بها  كان يرفض فكرة الفصل من طرف واحد، بات       

. سواء، وبرغم إعالنها رفض أي خطة جديدة للفصل في الضفة الغربية، إال أنها تخفي شيئا على هذا الـصعيد                  
وأشارت . وقالت إن التصدع في هذا الرفض ليس حكرا على كديما، كما سلف، وإنما يصيب حزب العمل أيضا                

وبحسب معاريف، فإن بيرتس    . موقف العمل قد يصل ذروته في مؤتمر هرتسليا االسبوع المقبل         إلى أن تصدع    
أعلن في الماضي تأييده المفاوضات لتسوية دائمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ووعد بأنه إذا ما انتخـب                 

ي العمـل يدفعونـه نحـو    أما اآلن فإن مسؤولين كبارا ف     . فسيعمل فورا على استئناف االتصاالت بين الطرفين      
الموافقة على مبادرة جديدة قوامها اإلعالن في األسابيع القريبة أنه إذا فشلت التسوية الدائمة، فـإن إسـرائيل                  

وأجـرى  . ستبادر إلى انسحاب واسع النطاق من جانب واحد في الضفة الغربية يتضمن إخـالء مـستوطنات               
لخط السياسي للعمـل، وفـي سـياقها طـرح مقربـون            بيرتس مؤخرا سلسلة من المشاورات المكثفة بشأن ا       

وعرضت على بيرتس ثالثة مسارات سياسية مختلفة، وهـو يفكـر           . ومسؤولون كبار في الحزب هذه المبادرة     
ويعتزم عرض خطته السياسية المفصلة في مؤتمر هرتسليا، ويأمـل كبـار مـسؤولي    . اآلن في االختيار بينها 

وتولي أوساط الحزب أهمية كبيـرة      . سحاب آخر أحادي الجانب في الضفة     العمل بأن يتضمن خطابه إمكانية ان     
وقال نائب من الحزب انه في المكان الذي وقف فيه شارون وأعلن عـن خطـة                . للخطاب في مؤتمر هرتسليا   

الخطاب في مـؤتمر    . الفصل األولى، سنتحدث نحن عن المفاوضات للسالم وعن الحاجة إلى خطة فصل ثانية            
ما  ء من محاولة قيادة بيرتس االنتخابية العودة للسيطرة على جدول األعمال واإلثبات ان للعمل             هرتسليا هو جز  

ومن بين كبار مسؤولي العمل هناك كثيرون يؤيدون فك ارتباط بمـن            . يبيعه حتى في المجال األمني السياسي     
، إن من ناحية عميـر      وقال مصدر في العمل مقرب من بيرتس أمس       . فيهم متان فلنائي، إيهود براك وآخرون     

ولكنه بدأ يفهم أنه إذا لم يحـصل        . فإن األمر األهم هو التوصل إلى اتفاق يتضمن تبادلية واألمل بإنهاء النزاع           
وقـال  . نسير نحو انسحاب آخر وإخالء مستوطنات في الـضفة        : هذا فيجب قول الحقيقة للجمهور اإلسرائيلي     

وأفادت .  في ظل تلقي مقابل، خالفا لفك االرتباط في غزة         مصدر آخر إن الحديث يدور عن وضعية فك ارتباط        
فقد قال مصدر في الحزب انه هو نفـسه         . مصادر في العمل أن بيرتس يعيش حالة تردد عسيرة في الموضوع          

رجل حوار ومفاوضات، ال يؤمن بالخطوات أحادية الجانب، ومن هنا ينبع تردده في ما إذا كان سـيعلن عـن                    
 قادة العمل في أن يجسد إعالن كهذا الفوارق بينه وبين الليكود، الذي يرفض خطة فصل                يأمل. ذلك على المأل  

وقال عضو في كتلة العمل انه إذا كان العمل الحـزب األول الـذي              . أخرى رفضا باتا، وكذا بينه وبين كديما      
جهـة أخـرى،    من  . ماذا سيقولون، انهم ضد؟   . يطرح ذلك على جدول األعمال، فسينشأ حرج كبير لدى كديما         

وبحسب هـذا   . قدمت مستشارة سياسية سابقة لشمعون بيريز، وهي عينات فيلف، مشروعا سياسيا إلى بيرتس            
المشروع، فإنه ينبغي على إسرائيل االنسحاب إلى خط الجدار الفاصل من طرف واحد كي تنقل الصراع مـع                  

يلف على قبول إسرائيل بقيام دولة      وينطوي مشروع ف  . الفلسطينيين من صراع حول االحتالل إلى نزاع حدودي       
وتخلي . فلسطينية مستقلة خارج الجدار والتخلي عن معظم األحياء العربية في القدس الشرقية عدا البلدة القديمة              

 .إسرائيل، بموجب هذا المشروع، غور األردن ولكن في مقابل ضمانات دولية
  17/1/2006السفير 

  
 ليكود لم تهدأ في والزوبعةكديما يعيد ترتيب أوراقه  .24
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تعقد الحكومة االسرائيلية برئاسة اولمرت جلسة خاصة االربعاء القرار تعيينات : اسعد تلحمي، الناصرة
وابلغ اولمرت اعضاء  . حقيبة وزارية15وزارية جديدة أقرها كديما أمس تخفف عن اولمرت عبء تولي 

وأمام اولمرت اآلن مهمة تشكيل  .متهحزبه قراره تعيين بويم ويعقوب ادري وروني بارؤون وزراء في حكو
 شخصاً وثمة تفكير لدى أقطاب كديما بضمان 33وترشح الى اآلن . قائمة الحزب االنتخابية وترتيب المرشحين

خمسة مقاعد لممثلي القطاع الروسي وذلك إزاء مخاوف من تراجع شعبية الحزب في أوساط المهاجرين 
ليكود أو الى حزب الحولون اصواتهم في غياب شارون الى الروس الذين دعموا شارون بكل قوة وقد ي

ليكود ال تزال تداعيات انتخاب قائمة مرشحي الحزب تتفاعل إذ اعلن الوفي  .اسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان
وترددت أنباء عن . عشرات الناشطين نيتهم مغادرة الحزب ألن قائمة المرشحين لم ترق الى مستوى التوقعات

من جهته،  . أعضاء اللجنة المركزية اطاحة نتانياهو اذا لم ينجح في رأب الصدع داخل الحزبعزم مئات من
ليكود عبر نحو مئتي عضو في اللجنة المركزية للحزب الاتهم شطاينتس عومري شارون بالتخريب داخل 

  .يشكلون طابوراً خامساً
  17/1/2006الحياة 

  
  فلسطينية في القدس دعوى قضائية إسرائيلية إللغاء االنتخابات ال .25

تنظر محكمة العدل العليا االسرائيلية، في الدعوى التي رفعت اليها أمس، اللغاء االنتخابات الفلسطينية في البلدة                
القديمة من القدس الشرقية بدعوى ان هناك عددا كبيرا من المرشحين فيها، يعتبرون إرهابيين، حسب القـانون                 

ويقـدم   .بات تشكل خرقا للقانون ولالتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية        االسرائيلي، ومشاركتهم في االنتخا   
ويقولون ان عناصـر ارهابيـة      . المترافعون أنفسهم في هذه الدعوى، بصفتهم من ضحايا االرهاب الفلسطيني         

  . عديدة تخوض هذه االنتخابات، هي حماس، والجبهة الشعبية والجبهة العربية وتنظيم فتح
   17/1/2006 الشرق األوسط

  
  إسرائيل تدعو أوروبا لتقليص المساعدات للسلطة  .26

علمت الوطن من   : عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكاالت     فكرية أحمد، : مونروفيا غزة، القدس، بروكسل،
مصدر أوروبي بممارسة إسرائيل ضغوطا كبيرة على االتحاد األوروبي لتقليص المساعدات الماليـة للـسلطة               

وزعمت إسرائيل حـصولها    . ة حال فوز حماس في االنتخابات، ومشاركتها في السلطة ومقاليد الحكم          الفلسطيني
على وعود وضمانات من أمريكا بتقليص مساعداتها المالية للفلسطينيين في حال فوز حماس، وأن ويلش أخطر                

معونات لحكومة تـشارك    وأكد االتحاد األوروبي أن الحديث حول خفض ال        .مارسميا عباس بالقرار إبان لقائه    
 يأملون في تغيير حماس لسياسة العنف حال دخولها القالب السياسي، وأنها            همفيها حماس أمر سابق ألوانه، وأن     

  .قد تلجأ إلى ترك السالح
  17/1/2006الوطن السعودية 

  
   لزعامتهأولمرتكاديما يختار  .27

ين إن كاديما اختار أولمرت زعيمـاً لـه   قال راديو إسرائيل االثن :القدس من 16/1/2006سي ان ان نشرت 
  .بالنيابة

 :متحدثة رسمية باسم كاديما قالت لوكالة فرانس برس        أن نقالً عن أف ب    17/1/2006الغد األردنية   وأضافت  
  .عين اولمرت رسميا رئيسا بالوكالة لكاديما الى ان يسمح الوضع الصحي لشارون باعادة النظر في هذا القرار
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  ماليين شيكل5 تصدر قرارا يطالب البرغوثي بتعويض اسرائيلي محكمة تل ابيب .28
 اصدرت المحكمة المركزية في تل ابيب قرارا ضد مروان البرغوثي يقضي بتعويض مصاب :رام اهللا

 في 2002اسرائيلي بمبلغ خمسة ماليين شيكل، وذلك عن اصابته بجروح في عملية استشهادية وقعت عام 
 خضر شقيرات، على قرار المحكمة واصفا اياه بالعنصري هنبه عقب محاميمن جا .مطعم سي فود ماركت

 .والباطل
  17/1/2006الحياة الجديدة 

  
  موفاز يتجه إلعالن الخليل منطقة عسكرية   .29

صرحت متحدثة باسم وزارة الحرب اإلسرائيلية أمس أن موفاز مصمم على إجالء المستوطنين الذين يقيمـون                
موفاز يدعو الجالية اليهودية في      وقالت المتحدثة في بيان إن     . الجملة في الخليل   بطريقة غير مشروعة في سوق    

الخليل إلى تهدئة النفوس قبل أن يفوت االوان، مؤكدا انه تم تعزيز قوات الشرطة والجيش في الخليل وتلقـت                   
سطينيين من جراء أعمال     امر بتقييم األضرار التي لحقت بالتجار الفل       هخيرا اكد البيان ان   أو. أمرا بالتحرك بحزم  

 علـى االقـل مـن       250وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان      . تخريب قام بها في األيام األخيرة المستوطنون      
  ب.ف.أ .عناصر حرس الحدود أرسلوا إلى الخليل

  17/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

 لن يتم اخالء البؤر االستيطانية في الخليل قبل نهاية الشهر الحالي  .30
غم تصريحات المسئولين اإلسرائيليين تبين أنه لن يتم اخالء البؤر االستيطانية في الخليل حتى نهاية شهر ر

وقال مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوطنات الثالث التي صدرت أمر اخالء، لن يخلوا إال بعد . كانون األول
باط من الجيش اإلسرائيلي أنّهم لم يتلقوا أوامر وأفاد ض. اتمام المراحل القانونية حسب نظام البناء غير القانوني

وقدرت مصادر في الجيش أن االخالء لن يتم قبل . لتنفيذ اإلخالء من المستوى السياسي اإلسرائيلي من الخليل
 . االنتخابات التشريعية الفلسطينية

  17/1/2006 48عرب 
  

  شارون نحو خمول دائم  .31
 من فـتح عينيـه للمـرة         شارون  التقارير التي اشارت الى تمكن     كذب مستشفى هداسا أمس   : القدس والوكاالت 

األولى منذ أن دخل في غيبوبة، فى وقت ذكرت مصادر طبية ان شارون يمكن ان يدخل فى حالة خمول دائـم        
مستشفى إنه يحتمل أن يكون مصدر التقرير استند        الاذا لم يتمكن من الخروج من الغيبوبة، وقالت الناطقة باسم           

   .شاروننجلي شارون ومساعديه للحركة الالإرادية لجفني إلى وصف 
  17/1/2006البيان 

 
   ساعة 30البرق يوقف تجسس إسرائيل على العرب ل .32

، أمس  8200واجهت وحدة جمع المعلومات االستخباراتية األهم في الجيش اإلسرائيلي، والمعروفة باسم الوحدة             
.  سـاعة  30ة أدت إلى توقف أجهزة هذه المنظومة لمدة         مشكلة، وصفت بأنها األصعب، نتيجة تعرضها لصاعق      

وأدى قطع الكهرباء الذي تسببت به الصاعقة إلى وقف منظومات عديدة في الوحدة وقاد إلى إرسال جنود إلى                  
ويقول ضباط إسرائيليون إنه ليس معروفا مقدار الضرر الـذي أصـاب            . بيوتهم لساعات إلى أن أصلح العطل     

 . رة االنقطاعهذه المنظومة خالل فت
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  17/1/2006السفير 
  

   أورون يتغلب على كوهين ويفوز بالمكان الثاني: مفاجأة في ميرتس .33
أحدثت االنتخابات التمهيدية في ميرتس أمس مفاجأة بعدما فاز حاييم اورون، بالمكان الثاني وتغلب على ران 

ن في المكان الرابع وافشالوم فيلين في وفازت زهافا غلئو. وسيدج اورون في المكان الثاني بعد بيلين. كوهين
 .ايال شاينسكيه في الثامن. المكان الخامس وتسفيا غرينفلد في السادس وفرج عيساوي في السابع ود

  17/1/2006 48عرب 
  

  13 والعمل 22 مقعدا والليكود 52استطالع يعطي حزب كديما  .34
 أقدامه على الخريطة الحزبية بـشكل غيـر         نشر استطالع جديد للرأي أكد أن كديما نجح في تثبيت         : تل أبيب 

وقد أعد االستطالع في جامعة تل أبيب، وأجري على عينـة   . مقعدا في االنتخابات 52عادي وانه سيحظى بـ     
. من أصحاب حق االقتراع الذين قالوا انهم سيتوجهون بشكل مؤكد إلى صناديق االقتراع في يوم االنتخابـات                

  .  مقعدا13ـ 12مقعدا، والعمل برئاسة بيرتس 22ـ 21اعطى الليكود برئاسة نتنياهوو
  17/1/2006الشرق األوسط 

  
 إلغاء المؤتمر الصحفي للبيد وبوراز  .35

 عن إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المزمع اإلثنينأعلن كل من رئيس شينوي وأفراهام بوراز ظهر 
ونقلت تقارير إعالمية إسرائيلية  .ينويعقده إلعالن مواصلة العمل سوية في أعقاب األزمة التي تواجه ش

تقديرات مصادر في شينوي أن لبيد سيعلن عن إعتزال العمل السياسي، في حين من المتوقع أن يواصل بوراز 
 !تزعم المستقيلين من الحركة

  16/1/2006 48عرب 
  

 تبرئة مستوطنين رغم اعترافهم باإلعتداء على فلسطينيين .36
ة الصلح في مدينة كفار سابا برأت اإلثنين، زعيم حركة شبيبة التالل، أفري قالت مصادر إسرائلية أن محكم

ران، من تهمة اإلعتداء على فلسطينيين من قرية يانون والتسبب بإصابتهم إصابات بليغة، على الرغم من 
  .كما برأت متهمين آخرين !إعترافات المتهم نفسه بالتهم المنسوبة إليه

  17/1/2006 48عرب 
 

  إدانة المحرقة واجبة : يهاجم إيرانالطيبي  .37
هاجم أحمد الطيبي، أمس إيران بسبب عزمها على عقد ندوة تدعو إليها متحدثين ينفون وقوع المحرقة النازيـة               

 قوله إن دعوة إيران لمتحدثين في مؤتمر        هفي موقعها االلكتروني عن    ونقلت يديعوت أحرونوت  ). الهولوكوست(
وأضاف الطيبي أن النازية هي حركة      .  العبث ومدمر ويمثل مشكلة أخالقية     ينفي وجود المحرقة هو ضرب من     

شكلت جريمة كبرى بحق البشرية ويجب علينا جميعا أن ندينها وأن نتعاطف مع الضحايا الذين قتلوا على أيدي                  
 )د ب أ. (عناصر هذه الحركة

  17/1/2006السفير 
  

  كبير الحاخامات اليهود في تونس يزور الكيان  .38
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ذكرت اإلذاعة الصهيونية أن حاييم بيتان الحاخام األكبر للجالية اليهودية في تونس بدأ الليلة الماضـية                : القدس
وأشارت اإلذاعة إلى أن هذه الزيارة هي األولى من نوعها التي يقوم بها الحاخام،               .زيارة رسمية إلى تل أبيب    

إن الحاخام بيتان سيعقد مؤتمر صحفيا مشتركا       : مضيفة أن هذه الزيارة تمت بموافقة السلطات التونسية، وقالت        
  . مع شالوم وإيلي يشاي

  17/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  
  

   أضعاف العام الماضي3ارتفاع صادرات الكيان إلى مصر  .39
 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الصهيونية أن حجم الصادرات الصهيونية سجل العام الماضي ارتفاعاً              :القدس

 . مليـارات دوالر تقريبـاً     10 مليار دوالر، بينما بلغ حجم االستثمار األجنبي         42 وبلغ أكثر من     %10معدل  ب
 90، إذْ إنها بلغت نحو      2004وقالت إن الصادرات لمصر تضاعفت ثالث مرات العام الماضي مقارنة مع عام             

ت منتجـات صـناعة البالسـتيك       من جهٍة أخرى ذكرت اإلذاعة الصهيونية أن حجم صـادرا          .مليون دوالر 
   . حيث بلغ واحداً وأربعين مليون دوالر%10الصهيونية إلى الدول العربية ارتفع خالل العام الماضي بنسبة 

  17/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إطالق المرحلة الثانية من إنشاء مطار عرفات الدولي .40
جية باالتحاد األوروبي فالندر عن إطالق المرحلة الثانية أعلنت مفوضية العالقات الخار:  نادر القصير، رفح

من إنشاء محطة البضائع والشحن الجوي بمطار عرفات الدولي بكلفة مالية تقدر بخمسة وعشرون مليون 
وأعلنت على أن االتحاد األوروبي سيقدم مشاريع لها عالقة بالمياه العادمة والنفايات الصلبة والكهرباء . ويور

  .وين مليون يوربكلفة عشر
  17/1/2006الحياة الجديدة 

  
  . السلطة تتهم اسرائيل بمحاولة نقل انفلونزا الطيور الى االراضي الفلسطينيه .41

إسرائيل بمحاولـة نقـل     أمس  السلطة الفلسطينية اتهمت    أن   16/1/2006 بترا   – وكالة األنباء األردنية     ذكرت
مرض أنفلونزا الطيور إلى األراضي الفلسطينية من خالل دفن طيور نافقة يعتقد بأنها مصابة بفيروس المرض                

أن هذا التصرف اإلسرائيلي دفعنا للـشك مـن          وقال رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية     . في مناطق فلسطينيه  
ونزا الطيور مشيرا إلى نفوق عدد كبير مـن الطيـور فـي             احتمال أن تكون هذه الطيور مصابة بفيروس أنفل       

وقال أنه لم تظهر حتى اآلن نتائج تحاليل العينات التي أخذت من            . المزارع الفلسطينية القريبة من هذه المنطقه     
الطيور اإلسرائيلية النافقة والتي وجدت مدفونة في األراضي الفلسطينية والزلنا بانتظار الردود من المؤسسات              

  . دولية التي تجري هذا التحليلال
 وزارة الصحة الفلسطينية، أن األراضي الخاضعة       ه أكّدت الى ما  17/1/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأشار

: وقال مدير عـام اإلسـعاف والطـوارئ        .للسلطة خالية تماماً من مرض أنفلونزا الطيور أو أية أوبئة أخرى          
  .نظيفة وال يوجد لدينا أية حالة لديها أعراض هذا المرضنطمئن المواطنين بأن مستشفياتنا 

  
  رايس تحذر الفلسطينيين من اشراك حماس في الحكومة .42
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حذرت كوندليزا رايس امس الفلسطينيين من ان اشراك حركة حمـاس فـي ايـة               :  فرح سمير  ،القدس المحتلة 
 لم تذهب الى حد التهديـد       ها لكن ،  قلةحكومة جديدة قد يؤثر على المساعي االمريكية القامة دولة فلسطينية مست          

واعتبرت رايس ان برنامج ابومازن ال يتماشى مع برنامج حماس معربـة عـن               .بوقف المساعدات االمريكية  
مؤكدة ان ذلـك    , اعتقادها انه يحاول ان يكون الشخص الذي يسمح لهذه االنتخابات ان تتم بطريقة حرة ونزيهة              

كومة تتمخض عنها االنتخابات يجب عليها احترام روح واحكام خارطـة           واضافت ان أية ح   . امر مناسب تماما  
  . الطريق

  17/1/2006عكاظ 
  
  
  

  حماس المشاركة في انتخابات القدس لمنعمجلس اوروبا يأسف  .43
عبر مقرر مجلس اوروبا للشرق االوسط ميخائيل مارغيلوف امس االثنين عـن اسـفه              : اف ب ،  ستراسبورغ

وقال المقرر في بيان نشر في ستراسبورغ ان         .حماس في انتخابات القدس الشرقية    لقرار اسرائيل منع مشاركة     
واقع منع حماس من القيام بحملة ومنعها من ان تدرج علي بطاقات االقتراع يمكن ان يمس بشرعية االنتخابات                  

ئيل السماح لمئتي   لكنه رحب في المقابل بقرار اسرا      .وان يهدد العملية الديموقراطية داخل االراضي الفلسطينية        
 .الف فلسطيني يقيمون في القدس الشرقية بالمشاركة في االنتخابات التشريعية

  17/1/2006القدس العربي 
  

  للصراع الفلسطيني اإلسرائيليأحاديةموراتينوس يحذر من معالجات  .44
طـورة  ميغيل موراتينوس حذر امس من خأن : رام اهللا ـ يو بي آي  من 17/1/2006 القدس العربي ذكرت

اتباع السياسة األحادية الجانب في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ودعا إلي تضافر الجهود الدولية مـن أجـل                 
واعتبر، بعد لقائه قريـع ان المفاوضـات الثنائيـة           .إعادة الطرفين إلي المفاوضات للتوصل إلي سالم المنطقة       

 تأكيده أنه سيسعي إلي قيادة جهـود  هالة وفا عنونقلت وك .وسيلة وحيدة من أجل التوصل إلي سالم في المنطقة     
دولية تهدف إلي إعادة إطالق عملية السالم علي أساس البدء بمفاوضات الوضع الـدائم فـور االنتهـاء مـن                    

 .االنتخابات الفلسطينية واإلسرائيلية، بناء علي التفاهمات والمبادئ المتفق عليها
ينوس ان االتحاد االوروبي ال يجري اي اتصاالت مـع حركـة       مورات هكدما أ  17/1/2006 الدستور   وأضافت

واشار مع ذلك الـى ان االتحـاد         . لدى االتحاد '' االرهابية''حماس النها ال تزال مدرجة على قائمة المنظمات         
وشدد على وجوب التزام االحزاب     ،  االوروبي سيحترم قرار الشعب الفلسطيني في االنتخابات التشريعية المقبلة        

  .كات المشاركة في االنتخابات الفلسطينية بسياسة السلطة وبدعم عملية السالم وبالتخلي عن خيارالمقاومةوالحر
موراتينوس، بعد لقائه ناصر القدوة، رداً على سؤال حول تهديد سوالنا           الى قول    17/1/2006وأشارت السفير   

ت ومن بعدها سنقوم بتقييم نتائجها ومن       بوقف الدعم االوروبي للسلطة إذا فازت حماس، سننتظر هذه االنتخابا         
  .ثم سنتخذ القرار بناء على هذه النتائج

  
  في الظهرالعربيةطعن القضية لبنان لن ي :السنيورة .45

اعلن رئيس الحكومة اللبنانية السنيورة انه يتمني ان يلقي وجه ربه قبل ان يكون : بيروت ـ يو بي آي
وأضاف لدينا اتفاق هدنة مع اسرائيل وسنعود اليه الي حين  .مضطرا الي توقيع معاهدة سالم مع اسرائيل

تبلور مشروع سالم عادل في المنطقة يعيد الجوالن الي سورية ويسمح بقيام دولة فلسطينية علي ارض 
 ان يعتقد بان لبنان قد يطعن القضية العربية في الظهر؟ ، ،وتساءل السنيورة هل يحق ألحد بعد. فلسطين
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 عاما تحمل خاللها اللبنانيون ما 35و الدولة الوحيدة التي قاتلت وتقاتل اسرائيل منذ اكثر من مضيفا ان لبنان ه
 .ال قدرة ألي بلد عربي آخر علي تحمله 

  17/1/2006القدس العربي 
  

   على تصريحات مسؤول  القيادة العامة رسمي لبنانيتعليق .46
 القيادة العامة أنـور رجـا فـي اطـار           –عبية  أدرجت مصادر رسمية الكالم الذي أدلى به مسؤول الجبهة الش         

تداعيات العالقات المأزومة بين لبنان وسوريا منذ االنسحاب العسكري السوري من لبنان، الفتة الى ان ظهوره                
المفاجىء بعد هذا االنسحاب ليس مجرد مصادفة وقالت ان كالمه مبرمج وال يستأهل الرد كونه أداة مخابراتية                 

مل على تخريب الوضع االمني ومحاوالت ضرب االستقرار وان أقل ما يقال فيـه انـه                صغيرة من أدوات الع   
كالم سطحي ووقح يحاول االستخفاف بعقول الناس لبنانيين وفلـسطينيين وان ال عالقـة لـصاحبه بالقـضية                  

الفتة الفلسطينية وال بمقاومة االحتالل االسرائيلي ألرض فلسطين، بل انه جزء من عمل مخابراتي ساقط تحت                
الموقف اللبنـاني   : وقالت. فلسطينية وهذا يسيء الى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قبل الشعب اللبناني          

ان تجمعا مسلحا في خنادق في مرتفعات الناعمة بين المصانع والعمال والمنازل مرفوض             : واضح ال لبس فيه   
استمرار البحث عن مشكلة بين اللبنـانيين       بشكل قاطع كأي تجمع مسلح خارج المخيمات وال هدف منه سوى            

  . والفلسطينيين لغايات لم تعد خافية على أحد
  17/1/2006النهار اللبنانية 

   الفلسطينية االنتخاباتوفد اردني يشارك في مراقبة  .47
 قررت ارسال وفد اردنـي رسمي لالشراف علـى االنتخابـات التـشريعية              االردنية كومةحعلم  ان ال   : عمان

  .بهذا الصددوعلم ان دعوة رسمية تلقتها الحكومة من رئيس لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية . يةالفلسطين
  17/1/2006الدستور 

  
  مالحظات على البرامج االنتخابية  .48

  مهند عبد الحميد
كثرت المواقف العامة التي ال تملك ادوات ومقومات وآليات التطبيق، وال تملـك خطـة ملموسـة إلشـراك                   

مثالً، أجمعت كل برامج الكتل واالفراد على إزالـة جـدار الفـصل العنـصري مـن         . طنين في تحقيقها  الموا
االراضي الفلسطينية، ولم يتحدث اي برنامج عن خطة االزالة، هل يتم ذلك بنضال جماهيري يومي ومتصاعد،              

في الجـدار، أو بالمقاومـة      أو بمقاطعة شركات المقاولة الخاصة بالعمل في الجدار، وامتناع العمال عن العمل             
وكل البرامج تتبنى مدينة القدس كعاصمة ابدية للدولة الفلسطينية، ولـم           . المسلحة، او بكل هذه االشكال مجتمعة     

يتحدث اي برنامج عن كيفية وقف اجراءات تهويد المدينة التي تتضاعف يوما تلو اآلخر، وكيفية إعـادة فـتح                   
تالل، وإعادة الموقف الدولي واالوروبي الى سابق عهده كموقف متـوازن    المؤسسات المقدسية التي اغلقها االح    

في التعامل مع المدينة المحتلة، وكيفية تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولم تجب البـرامج عـن                  
مصير صندوق القدس، والدور العربي واالسالمي في الدفاع عن المدينة، كما لم تجـب البـرامج عـن االداء                   

ودون وضع المهمـات فـي      . فلسطيني السلبي الرسمي والمعارض على حد سواء تجاه هذه القضية المركزية          ال
نفس الشيء ينطبق على الحرب التي اعلنتها البرامج على         . نصابها يصبح الحديث عن عاصمة الدولة بال معنى       

فلم تتطرق البـرامج أليـة      من اين لك هذا؟     : الفساد، ومحاسبة المتورطين فيه، وطرح شعارات جميلة كشعار       
قضية فساد ملموسة، كقضية االسمنت والمقاولين الذين ساهموا في بناء الجدار، وال ألي متهم بالفساد، علما أن                 

 ملفاً، ولم يتعرض اي من المتهمين فيها للمساءلة ولم يتعرض المدعي العام للسؤال عن               32لدى المدعي العام    
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اصبح المتهمون بالفساد يشنون حرباً ال هوادة فيها علـى الفـساد، ويتنـافس              لهذا السبب   . هذه النتيجة الغريبة  
  .بعضهم على مقاعد التشريعي بأريحية واقتدار

الموضوع األكثر أهمية هو العملية السياسية، فلم تتحدث البرامج عن خطورة استبدال خارطة الطريق الدوليـة                
واالستبدال هنـا يعنـي شـطب       .  عملية وغير رسمية   بخطة الفصل اإلسرائيلية من طرف واحد بموافقة دولية       

. ت  . قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وشطب التمثيل الفلسطيني والقيادة السياسية الرسمية ـــ م               
واالسـتبدال  . ف والسلطة الوطنية ــ وشطب المعارضة السياسية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره            

 اهم انجاز تاريخي للشعب الفلسطيني ــ التمثيـل وتقريـر المـصير واالعتـراف     يعني التراجع الدولي عن  
. العالمي بالحقوق في اطار الشرعية الدولية، بالسماح السرائيل بفرض حل الفصل العنصري من طرف واحد              

كثر وهذا التراجع يعادل السماح إلسرائيل بتقرير مصير الشعب الفلسطيني وفقاً ألطماعهـا الكولونياليـة وبـأ               
والعن كيفية  . لم تتوقف البرامج عند هذا التحول الدراماتيكي الخطير       . االساليب االستعمارية بشاعة وعنصرية   

فال يكفي الحديث عن خارطة الطريق والمؤتمر الدولي وتطبيق الـشرعية           . التصدي له ضمن استراتيجية بديلة    
ض، وانتظار الخطـوات االسـرائيلية      الدولية لحظة تطبيق خطة الفصل العنصري من طرف واحد على االر          

  .المقبلة
الموقف الذي يتحدث عـن فلـسطين       . إن أبرز المالحظات على برنامج حماس هو الخلط بين موقفين سياسيين          

التاريخية كجزء من االرض العربية واالسالمية، وهو حق للشعب الفلسطيني ال يزول بالتقادم وال يغيـر مـن                  
والموقف الذي يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية كاملة الـسيادة          . ونية مزعومة ذلك أية إجراءات عسكرية أو قان     

والمقصود هنا برنامج الدولـة فـي       . في مجال الحدود والمياه وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير         
 ؛ ألن برنامج حماس يدعو كل الشعوب والقوى الخيرة في العـالم الـى             1967حدود الرابع من حزيران العام      

التحالف إلقامة سالم عالمي عادل واعادة االعتبار للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية والعربية على قاعـدة                
ووظيفة االزدواجية بين االعتدال والتـشدد فـي برنـامج          . التحرر من االحتالل وعودة الالجئين واقامة الدولة      

  .حماس، هي الكسب في الميلين
ن متعارضين على صعيد اجتماعي ايضا، فالبرنامج يتحدث عن تعددية سياسية           ويخلط برنامج حماس بين موقفي    

لكنه يقيـد الحريـات     . وتداول سلمي للسلطة وحرية تشكيل االحزاب، وعن رقابة ومساءلة ومحاسبة وشفافية          
والتناقض يتحدد من وجهه نظر مدرسة حماس الفكرية وفي مواجهـة           . العامة بما ال يتناقض مع عقيدة الشعب      

ويقيد البرنامج قانون االحوال الشخصية ايضا بقراءات مدرسـتهم الفكريـة التـي تعطـل               . مدارس االخرى ال
علما أن البرنامج يقر بأن الشريعة االسالمية مـصدر         . الدوراالجتهادي للعقل وخاصة من قبل االتجاه المتزمت      

  . رئيسي وليس مصدرا وحيدا
نتفاضة اسـتراتيجية   بين برنامج حماس الذي يعتبر المقاومة واإلشكال النضال،أوتتباين برامج الكتل في تحديد      

اما برنامج فتح فيعتبر مقاومة االحـتالل       . وليس شكال للنضال، يمكن ان يكون الشكل الرئيس، او احد االشكال          
معظم الكتل تعتبـر    . مشروعة، لكنه ينحاز الى النضال السلمي والمفاوضات لتحقيق االهداف وانهاء االحتالل          

. لمقاومة حقاً مشروعاً لكنها ترى في االنتفاضة االسلوب االنجع، وتنحاز للمؤتمر الدولي كصيغة للمفاوضات             ا
ولم تتعرض أي من الكتل لتقييم      . كتلة فلسطين المستقلة والطريق الثالث تعتمدان الكفاح الشعبي الجماهيري فقط         

لمدنيين ونتائجها على النضال الفلسطيني، ولم يـتم        تجربة االنتفاضة والمقاومة، وكذلك الهدنة، والعمليات ضد ا       
  .التقدم باستراتيجية للمرحلة المقبلة

قضية المرأة كانت من القضايا الخالفية في البرامج المطروحة، برنامج تحدث عن حقوق المـرأة وحمايتهـا،                 
الشعبية والطريـق الثالـث     برامج فتح والبديل و   . لكنه قيد تلك الحقوق، فلم يتحدث عن المساواة وإزالة التمييز         

  . تحدثت بتفاوت نسبي عن المساواة الكاملة وإزالة التمييز ونشر ثقافة المساواة في المناهج والمجتمع
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والمنهج التعليمي أيضا حاز على اهتمام معظم البرامج، وكان العرض في اطار عمومي دون مالمسة للمشكلة،                
فلم تجب البرامج عن كيفية االنتقال مـن مـنهج          . النتخابيةوكأن الهدف هو طرح الموضوع من باب الدعاية ا        

يقوم على الحفظ والتلقين الى منهج يقوم على التفكير والتساؤل والتحليل والبحث واالبداع والمعرفة، وتوظيف               
  .العلوم في الحياة وفي تطوير المجتمع

  17/1/2006األيام الفلسطينية 
 

  من سيقود جماعة األخوان؟ .49
  محمد أبو رمان

تصدرت الحركات اإلسالمية المشهد السياسي العربي في اآلونة األخيرة، وأغلب هذه الحركـات ذات صـبغة                
أخوانية، وبدا واضحا للمراقبين والمحللين أنّها القوى الوحيدة القادرة على سد الفـراغ أو منافـسة الـسلطات                  

ي االنتخابات المصرية، وتصدر حمـاس      ولعل خير دليل على ذلك النجاح الملفت لألخوان ف        . الحاكمة العربية 
بل إن العديد مـن المـراقبين يـرون أن          . االنتخابات البلدية والتوقعات بإنجاز مماثل في االنتخابات التشريعية       

األخوان السوريين، على الرغم مما فعلته الغربة والصراعات الداخلية بقواعدهم، ما زالوا القوة األولـى التـي             
وهو ما ينطبق أيضا على الحالة العراقية، فقد أصبح         . قيا في حالة تفاقم الوضع الداخلي     يمكن أن تلعب دورا حقي    

  .الممثل السياسي للسنة في العملية السياسية) أخوان العراق(الحزب اإلسالمي 
مـع  . التفرد األخواني له ضريبته واستحقاقه، ويضع األخوان على المحك أمام ظروف إقليمية بالغـة التعقيـد               

أن السبب في االنتصار االنتخابي األخواني ال يعود إلى البرنامج السياسي، الذي ما زال ضعيفا، بـل                 مالحظة  
إلى قدرة األخوان على توظيف الشعارات والعواطف الدينية في مـشروعهم، وعلـى التعبئـة االجتماعيـة،                 

 واألحزاب السياسية العربية    واستثمار حالة اإلحباط الشعبي من الواقع السياسي الراهن، في مقابل ضعف القوى           
لكن ولوج األخوان، بقوة الدفع االنتخابي والتحوالت االساسية، المرحلة القادمة المعقدة اقليميا يتطلب             . األخرى

خطابا سياسيا مختلفا، يستدعي بدوره تجديدا وإصالحا حقيقيا في الداخل األخواني، الذي ما زال أسير مفـاهيم                 
  .ناسب أبدا مع المرحلةوأدوات تنشئة قديمة ال تت

يتطلب نجاح األخوان في المرحلة القادمة إعادة تقييم مصادر القوة الذاتية، وعدم االسـتمتاع طـويال بـدفء                  
وأول مصادر القوة األخوانية    . الجماهير ألنها سرعان ما تنفض إذا ما شعرت بخيبة أمل أو أن مصالحها مهددة             

وسطى، ويمتلك مقومات تربوية أخالقية صارمة، جعلته متميـزا علـى   هم الشباب المتعلم، الذي يمثل الطبقة ال      
لكن في الوقت ذاته، وكما تعترف القيـادات األخوانيـة،   . الصعيد االجتماعي وفاعال في عملية التجنيد والتعبئة     

ومتذمرا فإن هذا الشباب مكدس، تعود على مفاهيم الطاعة واالنقياد، ما جعله مقيدا مكبال في كثير من األحيان،                  
  . أغلب األوقات

والشكوى، التي تصدر عن الشباب، تتمثل      . وهناك أيضا صراع أجيال في الجماعة في كثير من الدول العربية          
بأنهم أصبحوا فقط أدوات لجذب األصوات االنتخابية ولعملية التجنيد، وليس لهم دور حقيقي في صوغ الخطاب                

 للنشاطات غير التنظيمية محدودة، وتتم وفق منطق الوصـاية التـي            بينما المنافذ المتاحة  . والممارسة السياسية 
تمارسها القيادة، ما أدى إلى خروج العديد من الشباب األخواني المثقف من رحم الجماعة، بحثا عن مكان آخر                  

  .يعبرون فيه عن ذاتهم
نظام، بعد أن عـاد األخـوان        امتازت السنوات األخيرة بحالة من االستقرار في العالقة بين األخوان وال           أردنياً،

، بعد مرحلة من الشد والجـذب مـع النظـام           1997، على أثر مقاطعة عام      2003للمشاركة في الحياة النيابية     
وصلت، في بعض األحيان، إلى حدود المواجهة الصدامية كادت أن تتفاقم بسبب الفجوة الكبيرة التـي تفـصل                  

  . يةسياسات الحكومات األردنية عن المواقف األخوان
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أما على صعيد الداخل األخواني؛ كان هناك اتجاهان يمثالن رحى االستقطاب في الجماعة؛ ما يسمى بالحمـائم                 
، لكن خطاب الصقور تميز دومـا بالتنـاقض، وفـي           )مدرسة سيد قطب  (، الصقور   )تيار المشاركة واالنفتاح  (

ر وتغليب المصالح الخاصة في الممارسـة       المفارقة الكبيرة باعتماد منطق الخطابة والصوت العالي مع الجماهي        
الواقعية ما تسبب في ضموره داخل الجماعة، لوال بروز تيار جديد، مؤخرا، يتحالف معه، هو التيـار الرابـع                  

  . الذي يمثل صدى النتصار حماس وقوتها في الداخل الفلسطيني، وشعبيتها في األردن
من ) تيار الوسط (تصف التسعينيات، مع بروز تيار ثالث       أحد أبرز التعبيرات عن الشباب األخواني جاء في من        

الجيل الصاعد، وحاول التيار الجديد االستدراك على أخطاء الجماعة ومعالجة العديد من األمـراض الداخليـة                
  .المتفشية، بخاصة موضوع الخلط بين المصالح الشخصية والمناصب القيادية في الجماعة

 اإلصالحي فـي دور الجماعـة، والفـصل    - استعادة المسار االجتماعيحمل الوسط مشروعا كبيرا يقوم على     
وقد اتخذ الوسط موقفا سياسيا مختلفـا  . والجانب االجتماعي الدعوي  ) حزب الجبهة (الكامل بين الجانب السياسي   

عن الصقور والحمائم في العالقة مع النظام، إذ رأى أن العالقة ليست بالضرورة مشاركة أو مقاطعـة، إنمـا                   
وقاد . تمد على طبيعة اللعبة السياسية والقدرة على إدارتها، فتكون المقاطعة في أوقات والمشاركة في أوقات              تع

، احتجاجا على تدهور الحالـة الديمقراطيـة،        1997رموز الوسط الجماعة إلى مقاطعة االنتخابات النيابية عام         
هذا الموقف حمل، بحد ذاته، مفاجـأة       .  حقيقي ومنعا من تحول الجماعة إلى ديكور في الحياة السياسية بال فعل          

للعديد من المراقبين والمحللين، الذين كانوا يراهنون على أن التحالف التاريخي العرفي بين الحكم واألخوان لن                
  .يسمح لهم بمقاطعة العملية السياسية

طوات إصـالحية داخليـة،     ويقول بعض أنصار هذا التيار سابقاً، إن قرار المقاطعة كان مبنيا على أن تتلوه خ              
إال أن الوقت لم يمهل القيادة الوسطية       . وتعريف أوضح لرؤية الجماعة السياسية، وإعادة ترتيب البيت األخواني        

إذ سرعان ما تداعت عليها الضربات من الداخل والخارج، وتعرضت لعملية تشويه بـشعة، وُحمِّلـت أوزار                 
جهزة األمنية، وتارة باإلقليمية، وأخرى بالتآمر على قيادة حمـاس          مواقف لم تحملها، فاتهمت تارة بالعمالة لأل      

وانتهى المطاف إلى اغتيال الوسط وتـشتته وخـروج أبـرز           . 1999والتواطؤ على خروجهم في األردن عام       
  .قياداته من االستقطاب األخواني الداخلي

باحتالل مواقع في قيـادة     )  تيار اإلصالح  ُأطِلق عليه ( بدأ التيار الرابع     2003مع إرهاصات االنتخابات النيابية     
الجماعة، وأتت أغلب قياداته من صفوف األخوان المشاركين في مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأنديـة                

ولم تحمل تجـربتهم    . لكن اآلمال المعقودة عليهم كانت أكبر بكثير من حجم اإلنجاز الواقعي          . وجمعيات خيرية 
ولم ينعكس، من ناحيـة أخـرى،       .  بل بدت ضحالة الخبرة السياسية واضحة عليهم       النيابية أي ممارسة ملفتة،   

صعود هذا الجيل على الداخل األخواني، وبقيت مالحظاته النقدية في إطار الجلسات المغلقة، واسـتمر سـؤال                 
  .اإلصالح الداخلي معلقا

يها طبيعة القيادة الجديـدة، إن كانـت    األيام القادمة ستشهد انتخابات في كلٍّ من جبهة العمل والجماعة ستحدد ف           
وبعيدا عن بورصة األسماء الموجودة، فإن المأمول مع إعالن المبـادرة           . جديدة، واتجاهاتها الفكرية والسياسية   

األخوانية لإلصالح، والتطورات اإلقليمية والمحلية، ومع توقع انفتاح جديد في الحياة السياسية المحلية، أن نجد               
جديدا وإصالحا داخليا، وقيادة شبابية ذات طابع مختلف، وأن يقول الشباب األخـواني المـتعلم               إدراكا أخوانيا   

كلمتهم، وأن يتحركوا ضد حالة التكلس التي ما زالت تطبع وجودهم ودورهم، وهم جزء حيوي مـن الطبقـة                   
  .دةالوسطى األردنية، التي تعاني اليوم من مرحلة خطيرة مع االستحقاقات االقتصادية الجدي

  16/1/2006الغد األردنية 
  

 االردن يقّوم حساباته لما بعد شارون .50
 رنا الصباغ      
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ليس بسبب اإلعجاب الشخصي بمناقب  ال يخفي األردن الرسمي مشاعر الترقب بسبب تدهور صحة شارون،
 التي وقعت عام الجنرال، أو بسبب التباطوء المرحلي والمتوقع لوتيرة التعاون الثنائي في أطار معاهدة السالم

لكن األردن قلق بسبب تداعيات غياب شارون على مستقبل الخارطة السياسية من بعده، وسط توقعات . 1994
 آذار مارس، وقيادة الحكومة المقبلة، في بلد منقسم سياسياً، باتت 28بأن يكتسح حزبه االنتخابات التشريعية في 

 .ن، ولو على حساب السالم الموعودأولوياته وضع حدود مع الفلسطينيين، لضمان األم
فسيناريو المستقبل السياسي غرب نهر األردن غير واضح، ومرعب، في ظل غياب وانقسام وفوضى سياسية 
عربية غير مسبوقة، وانعدام إرادة أميركية حازمة، وتغيب للدور األوروبي، وغياب شريك فلسطيني قادر على 

 .دنى المتطلبات الشعبية وإعادة األمن واالستقرارالمناورة والتفاوض مع إسرائيل لتحقيق ا
 كانون الثاني يناير، حيث تتنافس حركة 25فالمشاحنات الداخلية قد تتعمق بعد االنتخابات الفلسطينية يوم 

وأي انتكاسة هناك ستلقي . حماس، التي لم تسقط خيار الجهاد من قاموسها السياسي، مع حركة فتح المأزومة
وقد يجد األردن نفسه مضطراً للقيام بدور . ردن، حيث نصف السكان من أصول فلسطينيةبظاللها على األ

امني أو سياسي في الضفة الغربية، ضمن هدف إسرائيل القاضي بإحباط مشروع قيام الدولة الفلسطينية، التي 
 ...وهنا مكمن الخطر. تبقي هدف األردن األساسي حماية له

لحياة السياسية لن يؤثرا كثيراً في العالقات الثنائية الناشئة بين األردن فموت شارون أو مجرد خروجه من ا
قد تتعطل االتصاالت الثنائية واألشغال واألعمال المشتركة بضعة شهور، حتى انتهاء االنتخابات، . وإسرائيل

عرعت في أجواء لكن ذلك لن يؤثر في شبكة العالقات األمنية واالقتصادية والسياسية والتجارية، التي نمت وتر
 .من السرية والتكتم الشديد بسبب حساسية الرأي العام المناوئ للمعاهدة

وال تزال تسعى الى ,  عاماً على توقيعها، ال تزال عمان تتصرف مع تل أبيب على استحياء11فبعد مرور 
العالقة المشتركة عن تنم متانة . تحقيق هدف السالم األشمل بين إسرائيل والدول العربية كافة، لتدعيم موقفها

خصوصاً في شقها األمني، , عمق المصالح اإلستراتيجية المشتركة، ويعكسها مستوى التعاون الثنائي المستمر
رغم غياب السفير األردني عن الساحة الديبلوماسية في تل أبيب ألطول فترة متواصلة منذ اندلعت االنتفاضة 

ومن يقرأ الصحف المحلية أو . رة الشؤون الثنائية لقائم باألعمال وترك إدا2001الفلسطينية الثانية في نهاية 
يراقب نشرة أخبار التلفزيون الرسمي يظن أن األردن ال يزال في حال عداء مع إسرائيل، فثمة تغييب شبه تام 

تفاقات لمعظم لقاءات التعاون التنائي منذ االنتفاضة، وبدء تراجع إسرائيل، بقيادة شارون، عن تعهدات أملتها ا
 .السالم مع الفلسطينيين، وفرض االستسالم

فنصف السكان . ربما اختارت الحكومة األردنية اللجوء إلى أسلوب الحذر الشديد بسبب أجواء الواقعية السياسية
وهناك مخاوف شعبية من . ال يزالون يتمسكون بحق العودة والتعويض حسب نصوص قرارات األمم المتحدة

ة، والحرج الذي سببه إمعان إسرائيل باستكمال جدار الفصل العنصري مع الضفة أطماع ليكود التوسعي
الغربية، الذي يعتبره األردن تهديداً مباشراً ألمنه وعمقه الوطني، ألنه سيشجع على ترانسفير فلسطيني 

  .تصام
ات قاموا بها وهناك أيضاً ملف عشرات األسرى األردنيين الذين يقبعون في السجون اإلسرائيلية بسبب عملي

ضد إسرائيل قبل توقيع المعاهدة، ترفض إسرائيل اإلفراج عنهم كبادرة حسن نية تجاه األردن، مع انه سبق لها 
 .في صفقة سياسية أحرجت األردن كثيراً) حزب اهللا(ان أفرجت عن أسرى لعدوها التقليدي 

 السفارة العبرية واألردنية في تل وإغالق, تطالب أحزاب المعارضة بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل
 .أبيب
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خالل سنوات أدرجت أسماء تجار وقانونيين وصحافيين على الئحة سوداء تابعة للنقابات كعقاب وتشهير ألي 
تستمر سياسة التعتيم . من أعضائها ثبت أنه زار إسرائيل للنقاهة أو أقام عالقات تجارية ضمن المعاهدة

 .هر التعاون الثنائي يجري تحت أقدام الجميع بغزارةالرسمي يوماً بعد يوم، لكن ن
ففي بداية الشهر الماضي، عقد مؤتمر مهم في عمان لسفراء الدول األجنبية المانحة وممثلين عن الحكومة 
األردنية واإلسرائيلية للتباحث حول مشروع قناة مائية لربط البحر األحمر بالبحر الميت، أحد ثمار السالم، 

وإعادة منسوب البحر , يه األردن كثيراً لتحقيق تنمية مستدامة في منطقة وادي األردن القاحلةالذي يعول عل
أِت معظم الصحف تلم . إضافة لمشاريع صناعية وسياحية, وإيجاد مصادر كهرباء بديلة, الميت إلى سابق عهده

ثير من االجتماعات التنسيقية وخالل الشهرين الماضيين عقد الك. األردنية على ذكر مشاركة الوفد اإلسرائيلي
 .لم يذكر منها إال اجتماعان,  إالسرائيلية وأخرى بمشاركة فلسطينية، لمكافحة خطر أنفلونزا الطيور-األردنية 

أما في المنطقة االقتصادية الخاصة في العقبة، فالتعاون جار على قدم وساق منذ آب اغسطس عندما أسست 
قات بين مدينة العقبة األردنية على البحر األحمر ونظيرتها اإلسرائيلية الدولتان لجنة عليا لتطوير العال

وال يكاد يمر أسبوع إال وتجتمع إحدى اللجان الفرعية الثمانية المنبثقة من اللجنة األم . المجاورة في ايالت
سياحي لمتابعة شؤون مشتركة منها اقتصادي وعمالي، أو مياه وبيئة، في منطقة تشكل نواة لمنطقة جذب 

 .واقتصادي مستقبلي للمنطقة
وال تزال الدولتان بانتظار الموافقة على طلب تقدمتا به لالتحاد األوروبي إلنشاء مناطق صناعية خاصة تصدر 
منتجاتها المشتركة إلى دول االتحاد على غرار اتفاقية المنطقة االقتصادية الخاصة التي وقعت بين إسرائيل 

وكان متوقعاً أن تصل قيمة الصادرات المشتركة من . لى أميركا بعد معاهدة السالمواألردن لتصدير منتجاتها إ
 .2005المناطق الخاصة إلى أميركا إلى نحو بليون دوالر أواخر عام 

يأتي ذلك رغم أن السلطات . هناك أيضا حراك اقتصادي وسياحي نشط، لكن ايضاً من دون ضجيج إعالمي
أشهر بتجنب السفر إلى المملكة بسبب تصاعد مشاعر العداء ومخاطر اإلسرائيلية أوصت مواطنيها قبل 

عمليات اإلرهاب الزرقاوي القادم من العراق، كالعمليات االنتحارية التي ضربت ثالث فنادق في عمان مساء 
9/11/2005. 

م من  غالبيته2003 ألف إسرائيلي زاروا األردن عام 161وحسب األرقام الرسمية المتاحة، فإن أكثر من 
وذلك . عرب إسرائيل الذين يفدون بكثافة لزيارة أقاربهم أو للتسوق، أو لحضور أمسيات غنائية لمطربين عرب

، غالبيتهم سواح يهود وفدوا لزيارة مدينة البتراء 1996 ألف إسرائيلي زار األردن عام 125بالمقارنة مع 
 .األثرية التي طالما كانت حلماً يراودهم

عدد األردنيين الذين يزورون إسرائيل حسب سمات دخول سياحية لرؤية أقاربهم خالل مقابل ذلك، انخفض 
 .السنتين الماضيتين، بسبب مخاوف أمنية إسرائيلية

أما على صعيد العالقات التجارية، والقائمة في معظم االحوال على العالقات المتداخلة في نسب اإلنتاج 
األرقام الرسمية األردنية الى أن إجمالي الصادرات اإلسرائيلية الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة، فتدل 

وارتفعت . 2003 مليون دوالر مستوردات من األردن عام 108 مليون دوالر مقابل 134لألردن وصل إلى 
 مليون دوالر حجم 116 مليون دوالر مقابل 164 إلى 2004مستوردات األردن من إسرائيل في العام 

 99 فبلغ حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى 2005أما في الشهور الثمانية األولى من عام. الصادرات األردنية
 ألف أردني 60ويعمل أكثر من .  مليون دوالر صادرات أردنية في االتجاه المعاكس79مليون دوالر مقابل 

 كما أن غالبيتهم من أصول فلسطينية، بصورة غير مشروعة في إسرائيل، معظمهم في المطاعم والبساتين،
 .عدداً كبيراً منهم تزوج واستقر هناك
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يدل تنامي العالقات الثنائية، رغم جو اإلحباط العام نتيجة غياب السالم على المسار الفلسطيني، الى الثقل 
السياسي للعامل اإلسرائيلي، ومن ورائه الثقل األميركي في صياغة ثابت استراتيجي رئيسي يحدد السياسة 

ي إبقاء حالة من التأهب لمرحلة السالم القادم بين إسرائيل وجيرانها العرب، حيث ستلعب الخارجية، ورغبة ف
 .عمان دوراً حيوياً

لكن ذلك ال يلغي خطر إسرائيل على األمن الوطني والسياسي األردني، وإمكان أن يجد األردن نفسه بعكس 
ة، وضمان قيام دولة فلسطينية ولو على رغبته، مضطراً ألن يصبح عامالً أساسياً لتثبيت أي تسوية مستقبلي

 .بقعة جغرافية متقطعة
ويظل هاجس التوطين حاضراً غائباً مع أن المعاهدة نصت على أعطاء األردن دوراً أساسياً في مواضيع 
التسوية النهائية، كالقدس والالجئين، وعدم قيام أي من الطرفين بأي إجراءات من شأنها أن تهدد األمن القومي 

 . األخرللطرف
حتى اآلن لم يعلن حزب كديما عن برنامجه االنتخابي واصطفاف الساسة على الئحته، لكن التسريبات تقول أن 
الحزب سيلجأ إلي إجراءات أحادية الجانب، وبالتنسيق مع أميركا، لرسم حدود إسرائيل النهائية، من دون 

 .يوالعمل على تغييب الشريك الفلسطين, التفاوض مع الفلسطينيين
على األردن التهيؤ من اآلن للمعركة السياسية المقبلة والمتمثلة ببرنامج كديما الذي سيكون له الدور األكبر في 

فالبرنامج واقعي من وجهة نظر تل أبيب، وقابل للتطبيق ألنه . توجيه سياسة إسرائيل الخارجية لسنوات آتية
شمل أجزاء كبيرة من مدينة القدس والمجموعات يستند على حل يقضي على إيجاد دولتين وحدود نهائية ست

االستيطانية في الضفة الغربية، ومن دون حق الالجئين في العودة، وبتأجيل الحل النهائي ستخفف من ضغوط 
 .المجتمع الدولي وينال كديما دعم الغالبية في إسرائيل

هر المقبل لنزع ضمان أميركي قد يستغل العاهل االردني الملك عبداهللا محادثاته في واشنطن بداية الش
باإلصرار على تضمين كديما برنامجها فقرة تتحدث عن تمسكها بخريطة الطريق للسالم التي أقرتها الشرعية 

حيث وافق , وهنا بيت القصيد. الدولية، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية بعد مراحل من المفاوضات
 وقيام الدولة 1967امل وانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل العرب مجتمعين على الخطة لضمان السالم الك

 .الفلسطينية
ال بد من التفكير جدياً بإعادة تسمية سفير أردني جديد ليخدم في إسرائيل ويسوق ضرورة العودة إلى خارطة 

ة السياسية فالدور األردني االيجابي داخل الحلب. الطريق، وأهمية تقوية السلطة الفلسطينية، كشريك سالم حقيقي
خصوصاً ان أولويته ستبقى حماية مصالح . الفلسطينية هناك يبقى أفضل من اإلبقاء على الحياد السياسي العلني

 .أوالً وأخيراً, األردن
  17/1/2006الحياة 

  
  الناجم في إسرائيلالوضعحماس ربما تكون المستفيد من  .51

  ديفيد هيرست
بأن شارون كان جادا الى ابعد الحدود حيال السالم انمـا كانـت             الواقع هو ان اعتقاد بعض الحكومات العربية        

خدعة رغبت تلك الحكومات في تصديقها، النه لم يكن لها خيار آخر في ظل ضعفها او خوفها مـن ازعـاج                     
اميركا او اسرائيل، كما قال احمد خليفة، الفلسطيني المتخصص في الشؤون االسرائيلية، والـذي يتخـذ مـن                  

  .بيروت مقرا له
فتلك البداية الدراماتيكية والتي قوبلت بكثير مـن الترحيـب،          . لكن خطته السلمية واقعيا لم تكن من هذا القبيل        

وهي فك االرتباط مع غزة، لم تكن سوى حيلة في مفهومه تمكنه بشكل افضل من تنفيذ مخططاته الفعلية التـي          
لغربية؛ وهو ما تم عبر استمرار االسـتيطان        تقع في قلب الفكرة الصهيونية، وهي ابتالع معظم أجزاء الضفة ا          
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ومصادرة االراضي والتهديد المتجدد بضم القدس الشرقية وبناء جدار الفصل العنصري وانتشار شبكة المراقبة              
  .االسرائيلية ما جعل من اتفاقيات اوسلو والتسوية القائمة على دولتين محط سخرية

مع ذهاب الرجل القوي، فان اسرائيل ستعود الـى حالـة عـدم             وقال السيد خليفة ان ما يخشاه العرب هو أنه          
وفي تلك الحالة، فإنه لن يكون هناك شيء يسمى عملية سلمية حقيقية الن             . االستقرار السياسي التي سادت قبله    

ات الفائز باالنتخابات اإلسرائيلية القادمة، كائنا من يكون فإنه لن يكون قادرا بدرجة كافية على الوفاء باسـتحقاق     
  .مثل تلك العملية

واذا كان هناك من    . وسيؤدي االنجراف واالمتعاض في اسرائيل الى زيادة حدة الفوضى في االراضي المحتلة           
يرجح أن يستفيد من ذلك كله، فهو حركة حماس واالسالميون والمعتنقون بفكـرة تحريـر كامـل فلـسطين،                   

ي حركة فتح بقيادة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسـر         والقريبون اصالً من قلب السيطرة السياسية المؤسساتية ف       
  .عرفات، والتي ما تزال ترفع لواء حل الدولتين

وهكذا فان اقدم واكثر ازمات الشرق االوسط، والعصية على السيطرة، تقع تحت خطر اعادة االشـتعال بكـل                  
ير المنقطعة فـي العـراق      شروره المحتملة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع ايران وتهديدها النووي والفوضى غ            

وهي كلها ازمات مترابطة تزداد اشتعاالً كل واحدة        . والتهديد الذي يواجهه الرئيس السوري بشار االسد مؤخراً       
  .على طريقتها الخاصة

  17/1/2006الغد األردنية 
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17/1/2006اإلتحاد اإلماراتية   
  


