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  الوسلوعباس يهدد باالستقالة في حال اختيار برلمان وحكومة معارضين .2
اعلن محمود عباس انه سيقدم استقالته اذا أسفرت االنتخابات التشريعية عن مجلس تشريعي  :رام اهللا، الناصرة

وحكومة معارضين لسياسته القائمة على التفاوض على أساس اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقات، وصوالً الى 
 ان يكون قد حضر نافيا ,ودي لن يكون ضرورياًإذا لم أستطع تنفيذ سياستي فإن وج: وقال. خريطة الطريق

واعترف . ربما تغير سياستهاها  ألنهاأنا هنا ال أتحدث عن: لالنسحاب من المشهد في حال فوز حماس وقال
وشدد  .س محبطاًي لهبأنه مرهق من العمل على تثبيت األوضاع األمنية واجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن

 ان مؤكدا على وجوب,  بما فيها حماس، من أجنحتها العسكرية بعد االنتخاباتعلى ضرورة تخلص الفصائل،
، عن وعد قدمه في هذا الشأن خالل لقاء علق على ما قيل اسرائيلياو. ال يكون أي حمل للسالح خارج السلطة

عترف ان  اإال أنه. الذين يقولون بذلك هم الذين يعرقلون خططنا وجهودنا لفرض األمنأن : سابق مع شارون
.  نافيا ما قيل حول سيطرة حماس في غزة.ضعف إمكانات السلطة يحول دون فرض سيطرتها الكاملة في غزة

جدد التأكيد لحماس وغيرها من قوى المعارضة انها تخوض االنتخابات وتشارك في ومن ناحية أخرى 
لقدرة على الغاء هذا االتفاق  ان لدى حماس ا,الئ قاإال أنه أردف ,مؤسسات السلطة على أساس اتفاق أوسلو

كشف عن في نفس السياق و .دستورياً في حال توافرت لها غالبية كافية هي ثلثا أعضاء المجلس التشريعي
لقد أبلغنا أجهزة األمن بمنع اقتراب أي مسلح من صناديق : وقال. اعداد خطة أمنية لحماية صناديق االقتراع

 .المسؤولين الذين يأتون لالدالء بأصواتهممرافقي على  حتى طبق ذلكوسي. االقتراع
  19/1/2006الحياة 

  
 فتح و حماس تلتزمان عدم اظهار االسلحة في االنتخابات .3

 , الى تفاهماتاحركتا فتح و حماس توصلتأن : غزة مراسلها من  فتحي صباح عن19/1/2006 الحياة نشرت
وتال سمير المشهراوي بياناً تضمن جملة . م االقتراعتعهدتا بموجبها التزام عدم الظهور باالسلحة النارية في يو

اعتبر ان هذا االلتزام يشمل ايضا عدم ظهور  الذي, التي تم التوصل إليها بحضور سعيد صيامالتفاهمات 
. مرافقي قياديي الحركتين بالسالح، فيما حاول المشهراوي التهرب قليال من االجابة بوضوح عن السؤال

أي محاولة للعبث والتخريب في العملية االنتخابية تندرج في اطار االعمال المشبوهة، واعتبرت الحركتان ان 
 احترام والتزام التأكيد علىوتعهدتا ضمان الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية الديموقراطية في كل مراحلها و

  .نتائج المعبرة عن ارادة الناخب الفلسطينيال
 االتفاق بين ىل صيام، انه تم التوصل الوق:  اف بنقال عنغزة   من19/1/2006 القدس العربي وجاء في

واضاف ان حركتي فتح وحماس  . طمأنة شعبنا مع االقتراب من العرس الوطنيىالحركتين حرصا عل
أننا  ,وأكد المشهراوي على ذلك بقوله, ستكونان الي جانب السلطة واالجهزة االمنية في ضبط العملية االنتخابية

المعنية هي صاحبة الدور،  السلطة واجهزتهاف االطالق ان نحمي الصناديق بسالح الفصائل، ىال نقصد عل
   . بكل ما نستطيع لتجاوز وامتصاص اي اشكالية وازمةهاسنساعدلكننا 
رفض  مشهراويإلى أن ال: وكاالت نقال عن غزة من 19/12/2006الغد األردنية  مراسل حامـد جـادونوه 

 العبث والتخريب عمل معتبرا أن,  تخريب االنتخاباتى الىبوجود جهات داخل فتح تسع, القائلةتهامات إلا
واعتبر ان هذا هو الموقف  . اعتداء على حق المواطنى صناديق االقتراع هواالعتداء علأن ضعيف وجبان، و

  .الرسمي لفتح، واي خروج عنه يشكل خروجا عن خط الحركة
ما أوضحه المشهراوي  :غزة من  ياسر البنا نقال عن مراسلها18/1/2006 اسالم أون الين وجاء في موقع

إن هذا البيان ال يعني انتهاء التنافس بين : قالحيث حول الهجوم اإلعالمي المتبادل خالل الدعاية االنتخابية، 
ن أكد مفقد صيام أما . الحركتين، موضحا أن التنافس الديمقراطي أمر مشروع، ومن حق كل القوى المتنافسة
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نحن نتحدث عن برامج , وأضافجانبه رفض حركته أسلوب التشهير ونشر اإلشاعات ألغراض انتخابية، 
  .عرض في إطار أخالقي يجب أن تومبادئ 
االتفاق شمل دعوة جماهير الشعب أن : غزةمن  19/1/2006الخليج اإلماراتية  مراسل طاهر النونووأشار 

لية الديمقراطية، مع التأكيد على حق أهالي القدس في المشاركة الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في العم
كذلك نص على أهمية االنتخابات كاستحقاق وطني فلسطيني تنفيذا لإلرادة الوطنية  .ترشيحا ودعاية وتصويتا

  .مؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطيةالوتحدياً صارخاً لالحتالل، وإصرارا على بناء 
 واجه اختباراً دموياً أمس حينما قتل فلسطيني  إلى أن االتفاق:غزة والوكاالت من 19/1/2006البيان ولفتت 

  .بصورة عرضية برصاص اطلقه مسلح اثناء تجمع انتخابي لفتح في رفح
  

   يخدم حماس والنسبي فتح في االنتخاباتالنظام الفردي: محللون فلسطينيون .4
 أن نظام الدوائر سيكون في صالح حماس فيما سيخدم يين المحللين السياساعتبر قسم من : عال عطا اهللا-غزة 

عدنان أبو عامر حيث اعتبر. أكثر نظام القوائم النسبية فتح، وهو ما ذهبت إليه أيضا استطالعات الرأي األخيرة
 نظام الدوائر الفردية يعتمد على الرصيد الجماهيري لألشخاص أكثر ألنستفيد من التمثيل النسبي تأن فتح س
أن قيادات فتح في السنوات العشر األخيرة لم تعط انتباهاً للجماهير في دوائرها، من المعروف و. ماءاتهممن انت

ن خيارات الناخب في النظام النسبي إوفي المقابل . كما أن االنقسامات الداخلية أثرت على رصيد رموزها
ما يمكن أن يضمن لفتح تأييد تتحكم فيها أكثر اسم وبرنامج القوة السياسية على مستوى الوطن، وهو 

كونت لها قاعدة جماهيرية كبيرة وواسعة على مستوى الدوائر والمحافظات على فقد أما حماس   .مناصريها
غير أنه رأى أن النظام النسبي ال يمثل مشكلة كبيرة أمام حماس باعتبار أن الحركة لها . مدى األعوام السابقة

وخلص إلى أن النظام المختلط سيفرز برلمانا قويا متعدد  .اسي أيضامناصروها المقتنعون ببرنامجها السي
هاني وأكد  .األلوان ولن يكون بوسع أية كتلة أن تحصل على األغلبية الساحقة بل ستوزع المقاعد بين الجميع

 أن أبرز ما في هذا النظام أنه يحمي األحزاب الصغيرة؛ وهو ما يعني ضمان معتبرا,  هذا الموقفالمصري
أن هذا النظام أربك الساحة الفلسطينية ويبقى مشوشا بالنسبة للعديد اعتبر غير أن حسن أبو حشيش،  .لتعدديةا

  .من الناخبين
  18/1/2006اسالم أون الين 

  
   القدس فيالشعبية الجبهة اعتقال مرشحي  .5

شرطة داهمت أمـس     أن قوات ال   , اإلذاعة اإلسرائيلية  هذكرتما   :أ. ب. د نقال عن    19/1/2006البيان   نشرت
  . الجبهةمهرجاناً انتخابياً للجبهة الشعبية في القدس الشرقية واعتقلت خمسة أشخاص بينهم مرشحون عن 

د الجبهة يندإلى ت: وكاالت نقال عن غزة من 19/12/2006الغد األردنية  مراسل حـامـد جـادوأشار 
وتعهد احمد سعدات بمواصلة الجبهة  .نهممالشعبية باالعتداء على مرشحيها في مدينة القدس واعتقال عدد 

وطالب السلطة بحماية العملية االنتخابية وتوفير المناخ الديموقراطي  .حملتها االنتخابية في المدينة المقدسة
الذي يضمن نزاهتها، وتصعيد دورها لحماية الناخب الفلسطيني في القدس في اطار حمايتها للمدينة المقدسة من 

  .التهويد
  

  ن يرجحون تشكيل حكومة ائتالف وطني بقيادة فتح عقب االنتخاباتمحللو .6
رجح محللون وباحثون سياسيون تشكيل حكومة ائتالف وطني واسع بزعامة فـتح، عقـب     :كتب رائد أبو ستة   

وأوضحوا أن حالة االستقطاب الثنائي في       .إعالن النتائج النهائية النتخابات المجلس التشريعي، قد تضم حماس        
السياسية الفلسطينية، وعدم حصول أي قوة أو قائمة سياسية، على غالبية مطلقة، وتقارب النتائج بـين                الساحة  
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القوتين الرئيستين بحسب استطالعات الرأي المعلن كافة، لن يمكن قوة بمفردها من تشكيل الحكومة الفلسطينية               
  .الجديدة

  19/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  أربك العديد من الجهات الدولية واالقليميةاالنتخاباتفي قرار حماس بالمشاركة : هنية .7
 بعيدة عن هاأربك الكثيرين ألنهم يريدون في االنتخابات قال اسماعيل هنية إن قرار حماس بالمشاركة: غزة

أربك االميركان مما  ,اللعبة السياسية والتأثير المباشر وال يريدونها ذات ثقل في صنع القرار السياسي
  .منراهم يتخبطون في تصريحاتهلذلك  ,ة ودوائر إقليميةوالصهاين

  19/1/2006الحياة الجديدة 
  

  النهائية فورا مع اولمرتبالمفاوضاتعباس يعلن استعداده للبدء  .8
اعلن محمود عباس امس عن استعداده للبدء بالمفاوضات النهائية مع  :غزة ـ عبدالرزاق أبوجزر ـ وكاالت

  .نها الطريق الوحيد الي سالم شامل بيننا ال,ايهود اولمرت بشكل فوري
  19/1/2006األيام البحرينية 

  
  نأمل أن يلتزم أولمرت بخارطة الطريق ويستأنف المفاوضات: عريقات .9

أكد صائب عريقات أمس أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بخارطة الطريق، وأنه يأمـل مـن               : ا.ب. د -رام اهللا   
من جهة أخرى نفى أن تكون االتـصاالت بـين           و . إلى طاولة المفاوضات   والعودةها  إيهود أولمرت االلتزام ب   

  .الجانبين قد توقفت بسبب مرض شارون
  19/1/2006األيام الفلسطينية 

  
   المنطار بحثا عن نفق لحماسقربحفر ي  الفلسطينيمناأل: مصادر اسرائيلية .10

توى قوله إن قوات األمن التابعة      نقلت اإلذاعة عبرية عن مصدر عسكري صهيوني رفيع المس        : القدس المحتلة 
للسلطة الفلسطينية تقوم منذ يومين بأعمال حفريات قرب معبر المنطار، بناء على معلومات بان نـشطاء مـن                  

وبحسب المصدر فإن حماس ربما تكون قد خططت بحفـر           .حماس حفروا نفقا لتنفيذ عملية تفجيرية في المعبر       
وأكـد أن    . لمبادلتهم باألسرى والمعتقلين في سـجون االحـتالل        لييناالسرائيهذا النفق ألسر عدد من الجنود       

  .الحفريات تتم بالتنسيق مع أجهزة األمن الصهيونية ووكالة االستخبارات المركزية األمريكية
  19/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 حماس لن تتفاوض مع اسرائيل على االطالق: الزهار .11

 محمود الزهار أن حركته لم يعد أمامها خيار اال خطف جنود اسرائيليين حذر:  تحسين االسطل-خان يونس 
للمساومة عليهم ومبادلتهم باألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، مشدداً على أن هذا الخيار ترسخ لدى 

يفاً واكد أن االحتالل ال يمكن أن يكون في يوم من األيام حل .الحركة بعد فشل المفاوضات في اطالق سراحهم
لن تحالف أو تقر لهذا االحتالل بجوار ولن تتفاوض معه على ها لحماس ال حالياً وال مستقبالً، مؤكداً أن

  .االطالق
  19/1/2006الحياة الجديدة 
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   فلسطينيا في الضفة الغربية13االحتالل االسرائيلي يعتقل  .12

ين إسرائيليين وفلسطينيين أصيبوا بجروح  ذكرت اذاعة االحتالل االسرائيلية أن جندي:وكاالت ـ  القدس المحتلة
وقالـت   .صباح أمس في مدينة جنين خالل مواجهات وقعت أثناء عملية توغل لجيش االحتالل فـي المدينـة                

وفي االطار ذاته أصيب أحـد       .قوة إسرائيلية دخلت مخيم جنين بهدف اعتقال فلسطينيين       المصادر عسكرية إن    
واصـل االحـتالل حملتـه      , وفي نفس السياق  .  خالل محاولة اعتقاله   ,أعضاء حركة الجهاد في قضاء الخليل     

  . االسالمي ناشطا ا في الضفة الغربية معظمهم من الجهاد13ل ااعتقحيث تم العتقال الشبان الفلسطينيين، 
  19/12/2006الغد األردنية 

  
 كتائب االقصى تنفذ االعدام بأحد المتعاونين مع االحتالل .13

 أعدمت مجموعات تابعة لكتائب شهداء األقصى في بلدة اليامون عمار فريحات، : عاطف أبو الرب-جنين 
وكانت إحدى المجموعات أعلنت عبر . وذلك بدعوى تعاونه مع المخابرات اإلسرائيلية وتسببه بمقتل شهيدين

  . قبل إعدامههمكبرات الصوت بيانا باعتراف
  19/1/2006الحياة الجديدة 

  
  مسلم يعيشون في القدس 224,800 اسرائيليةمعطيات رسمية  .14

 مسلم يعيشون في القدس، وبهذا      224,800يتضح من معطيات نشرها مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي ان          
من عدد المسلمين في اسرائيل حسب التصنيف االسرائيلي الذي يعتبر القدس الـشرقية        % 20يوجد فيها حوالي    
  . مليون نسمة1،1 يحملون هويات زرقاء في اسرائيل حوالي ويبلغ عدد المسلمين الذين. جزءا من اسرائيل

  19/1/2006القدس الفلسطينة 
  

  الشباب الفلسطينيبيان الفصائل في عين الحلوة ترد على  .15
انشغلت القوى والفصائل الفلسطينية في الساعات القليلة الماضية، في بحث ما يحـصل حـول                 :محمد صالح 

 بين الحين واآلخر تستهدف الجيش اللبناني المنتشر حول مخيمات صـيدا            مخيم عين الحلوة من تداعيات أمنية     
وأشارت مصادر فلسطينية شاركت في االجتماعات ان اهـم مـا توقفـت عنـده                . وتحديدا حول عين الحلوة   
 حمل توقيع منظمة الشباب الفلسطيني المسلح والذي يتبنى التفجيرات والقنابل التي            الذيالفصائل البيان الصادر    

وأصدرت بيانا باسم لجنة المتابعة الفلسطينية كونها الجهـة          .ستهدفت الجيش ومراكز انتشاره حول المخيمات     ا
 وأكد ان أي بيان ال يحمل اسم ايـة جهـة            ،  الناطقة باسم القوى والفصائل الفلسطينية مجتمعة في عين الحلوة        

يمثل الشعب الفلسطيني وبيـان مـشبوه       سياسية فلسطينية وطنية ام اسالمية بشكل واضح وصريح فهو بيان ال            
  .الغايات وخصوصا في هذه الظروف السياسية الصعبة

  19/1/2006السفير 
  

  سطينية على تراجع خدمات االونروااستمرار االحتجاجات الفل .16
يتواصل تفاعل قرارت وكالة االنروا المتعلقة بترحيل ونقل الطبابه واالستشفاء من المخيمات والمناطق التـي               

د ضمنها، الى بيروت، ولليوم الثالت على التوالي، تابعت اللجان الشعبيه تحركاتها االحتجاجيـة، حيـث                تتواج
واكدت اللجان الشعبية   . قامت امس، باالعتصام امام المقرات والعيادات التابعه لالنروا واغالقها امام المراجعين          

كمـا واصـلت    . روا عن قرارها التعـسفي    ان تحركاتها سوف تستمر وتاخذ وتيرة تصاعدية الى ان تعود االن          
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وأصدرت المنظمات الشبابية في الجبهة الشعبية القيادة        الفصائل الفلسطينية في الشمال، تحركاتها االحتجاجية،       
  .العامة في منطقة صور، بيانا دانت فيه سياسة االونروا لجهة تراجع التقديمات الصحية

  19/1/2006السفير 
  

  عة في النقبحملة هدم إسرائيلية واس .17
صباح أمس األول على حملـة      ‚ اقدمت آلة الهدم االسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة          

 امر هدم نهائيا لبيوت تعود لعائلة في منطقـة          40كما تم توزيع    ‚ هدم واسعة النطاق في عدة مناطق في النقب       
  .من ضمنها مسجد مركزي في المنطقة‚ وادي النعم

  19/1/2006 القطرية الوطن
  

 وكالة فرنسية تساهم في تجهيز وتطوير مرافق للمدارس الفلسطينية .18
انها ستقوم بدعم مشروع لتجهيز وتطوير مرافق  AFD  قالت وكالة التنمية الفرنسية: عيسى الشرباتي،القدس

ل اليوم بتجهيز  مليون يورو، وانه سيتم االحتفا5،5ثمانية مدارس في كل من الضفة وغزة، بتكلفة قدرها 
 فلسطيني ينتفعون بشكل مباشر 650,000واكدت الوكالة  ان حوالي  .مدرستين في غزة ضمن نطاق المشروع

 . من المشاريع التي تمولها، وانها ستعمل جاهدة لزيادة مساعداتها ودعم مشاريع في القطاع الصحي
  19/1/2006الحياة الجديدة 

  
  قيلية للمّرة العاشرة على التوالي االعتقال اإلدارّي لرئيس بلدّية قل .19

قامت إدارة سجن عوفر الصهيونية بتسليم األسير قواس، رئيس بلدية قلقيلية، مذكرة تمديد اعتقاله اإلداري لمدة                
 شهور وللمرة العاشرة على التوالي، وذكر محامي قواس أن موكّله، ترفض جميع محاكم االستئناف إطـالق                 3

  . منصبه لخدمة حركة حماسسراحه بدعوى أنّه يستخدم
  19/1/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ألف فلسطيني من النقب40لتهجير  مخطط اسرائيلي .20

 كشف امس، في اسرائيل عن خطة اعدها مجلس االمن القومي، صادق عليهـا رئـيس                : امال شحادة  ،الناصرة
القرى غير المعترف بها فـي النقـب،        غيورا ايالند، تهدف الى طرد اربعين الف بدوي عن قراهم المعروفة ب           

ويخطـط لتنفيـذ   . وفق قانون االخالء والتعويض الذي بموجبه تم التعامل مع المستوطنين الذين اخلوا من غزة      
. وكشفت معاريف امس تفاصيل الخطة التي ستعرض في مؤتمر هرتسليا السادس           .الخطة خالل خمس سنوات   

هذه الشريحة من البدو لن يساعد على تنفيذ ونجاح خطة تطـوير  ويدعي مجلس االمن القومي ان مواصلة بقاء       
وحال الكشف عن تفاصيل الخطة تقرر تنظيم مظاهرة مقابـل           . مليارات شيكل  10النقب التي ستكلف اسرائيل     

ووصف رئيس المجلس االقليمي للقرى غير المعتـرف بهـا،          . مؤتمر هرتسليا احتجاجا على الخطة واهدافها     
 فلـسطينيي   ةخطير الهادف الى تهويد هذه المنطقة وقال انه تقرر عقد اجتماع عاجل لقيـاد             الخطة بالمخطط ال  

ويرى معدو الخطة ان التجربة في اخالء        .النقب لوضع خطة عملية للتصدي لهذا المخطط العنصري االجرامي        
فع الـى تكـرار     مستوطني غزة تؤكد على قدرة الدولة في مواجهة تحديات معقدة وحتى مالية وقانونية، ما يد              

ويوصي معدو الخطة بفرض السياسة الحكوميـة      . التجربة بين بدو النقب باعتبار ان بيوتهم المبنية غير قانونية         
من خالل اخالء رافضي االخالء الى أماكن السكن الجديدة وهدم المباني غير القانونية التي يسكن فيها البـدو                  

  .اليوم
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  19/1/2006الرأي األردنية 
  

  أن إسرائيل ترفض اإلنسحاب الكامل من الضفةبيرس يؤكد  .21
أكد شمعون بيرس، ليلة أمس، في لقائه مع كونداليزا رايس، على أن استعداد إسرائيل للبدء بمفاوضات حـول                  

كمـا  . الحل الدائم بعد اإلنتخابات ال يعني اإلنسحاب من معظم أنحاء الضفة الغربية، وذلك ضمن برنامج كديما               
وأكد على أن التقارير التي تشير إلـى أن         . تمويل األمريكي لمخطط تهويد الجليل والنقب     طرح مجدداً مسألة ال   

إال أنه أضـاف أن     . شارون كان ينوي اإلنسحاب من معظم مساحات الضفة والقدس الشرقية هي غير صحيحة            
ة آلراء  شارون، كان ينوي إجراء محاولة حقيقية إلنهاء الصراع، وبحسب أقواله فإن آراء أولمـرت، مـشابه               

   !شارون
  19/1/2006 48عرب 

  
  اإلسرائيلية الجديدة تهاجم حماسوزيرة الخارجية  .22

هاجمت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية حماس في اول مؤتمر صحفي لها عقـب توليهـا المنـصب           
تخابـاتهم،  خالل أسبوع، سـينظم الفلـسطينيون ان       :وقالت. أدانت ليفني مشاركة حماس في االنتخابات     . الجديد

ولألسف لم يتم بعد إرساء الديمقراطية لديهم ولم تكن اي دولة أوروبية وال الواليات المتحدة، لتسمح بمـشاركة    
وأضافت انه كان يتعين علي الفلسطينيين منع من وصفتهم بمسلحين ينتمون إلي             !!منظمة إرهابية في انتخاباتها   

مهمتنا اليوم هي التحرك لتفكيك المنظمـات االرهابيـة         : تمنظمة مسلحة، من المشاركة في االنتخابات، وقال      
  .  لتطبيق خارطة الطريق بطريقة ذكية

  19/1/2006الوفد المصرية  
  

   وزراء جددالحكومة اإلسرائيلية تصادق على تعيين .23
صادقت الحكومة اإلسرائيلية األربعاء، على ضم ثالثة وزراء جدد للحكومة، بحيث يكون كـل واحـد مـنهم                  

أون سيشغل منصب وزير البنى التحتية ووزير العلوم، في حـين           -وجاء أن روني بار    . عن وزارتين  مسؤوالً
يشغل زئيف بويم، منصب وزير اإلسكان والبناء ووزير الزراعة، أما يعكوف إدري، فيشغل منـصب وزيـر                 

مئير و. لخارجيةكما صادقت الحكومة على تعيين تسيبي ليفني، وزيرة ل         .الصحة ووزير تطوير الجليل والنقب    
  .شطريت، وزيراً للمعارف

  18/1/2006 48عرب 
  

  الخليل ليعودوا اليه بشكل قانون باخالء سوق المستوطنيناالحتالل يطالب  .24
عرضت الحكومة االسرائيلية عبر قائد منطقة الجنوب اقتراحاً على المستوطنين يقضي باخالئهم مـن               :القدس

لقوة على أن تبذل الحكومة قـصارى جهودهـا لـضمان قانونيـة             سوق الجملة في الخليل من دون استعمال ا       
وجودهم هناك ومن ثم اعادتهم الى السوق، لكن المستوطنين رفضوا االستجابة لها خشية من موقـف النيابـة                  

وقال ممثل عن المستوطنين إن الحل يدل على اتجاه ايجابي للحكومة           . واحتمال ان ال تحظى بمصداقية قانونية     
  .مباني حاليا من سوق الجملة يشجع جهات عربية وعدائية إلحباط حل الوسط المقترحلكن اخالء ال

  19/1/2006الخليج اإلماراتية 
  

   استيطانيةبؤرة 20أولمرت يأمر بتنفيذ خطة إلخالء  .25
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 ذكر ديوان رئاسة دولة االحتالل االسرائيلية أمس ان اولمرت أمر األجهزة            :القدس، الناصرة ،  برهوم جرايسي 
وقال انه يقبـل بالحـل المرحلـي         . بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة الغربية      20ة بإعداد خطة إلخالء     األمني

لتأجيل اخالء المستوطنين لعدة أيام إلفساح المجال امام االخالء الطوعي، ولكن بعد ذلك يجب ان يـتم اخـالء                  
جيش االحتالل بان يقوم فورا بإجالء      الى ذلك أمر اولمرت      .المستوطنين بالقوة إذا ما رفضوا اإلخالء الطوعي      

وأعلن انه مصمم على تطبيق القانون       .المستوطنين الذين يحتلون مبان تابعة لسوق الجملة الفلسطيني في الخليل         
  )ا ف ب. (على هؤالء المستوطنين الذين يحتلون مبان فلسطينية

  19/12/2006الغد األردنية 
  

   االمن مستقبالً يعده بحقيبةبيرتس لن يخّصص المكان الثاني لبراك ولن .26
وقـدرت مـصادر إعالميـة      . قال عمير بيرتس، إنّه لن يخصص المكان الثاني في قائمة العمل اليهود براك            

. اسرائيلية ان بيرتس لن يوافق على أن يكون براك وزيرا كبيرا في الحكومة في حال دخول العمل للحكومـة                  
براك لن يكون وزيرا لألمن     : مؤكدا زيرا في في الحكومة القادمة    وقال بيرتس أنّه ال يعارض أن يكون براك و        

  .لكنه سيكون شريكًا في القيادة
  19/1/2006 48عرب 

  
   لشارونجديدةعملية جراحية  .27

 . ذكر أطباء أن شارون خضع الليلة قبل الماضية لتدخل جراحي يهدف إلى تغيير انبوب تنفسي السباب تقنيـة                 
وذكـرت يـديعوت    .  ما زال في حالة خطيرة لكن مستقرة       شارونإن  : فى هداسا وقال أطباء شارون في مستش    

نقال عن مصدر في وزارة الشؤون االجتماعية ان جلعاد وعمري شارون حصال على وصاية طبية               احرونوت  
بالتالي يجب ان تحصل اي عملية جراحية يخضع لها شارون على موافقة مسبقة             . قانونية لوالدهما لفترة مؤقتة   

  )ب.ف.ا. (لنجليه
  19/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  اد للتنازل عن أحياء عربية في القدسمن اليهود على استعد% 63: إستطالع .28

أهارون فاين ومعهد تتسبيت، أن غالبية اليهود في إسرائيل على اسـتعداد            .أشارت معطيات استطالع، أجراه د    
للتنازل على األحياء العربية في القدس الشرقية وتقسيم البلدة القديمة من جديد، في إطار اتفاق سـالم حقيقـي،             

ممن هم على اسـتعداد     % 75(وبحسب اإلستطالع فإن الغالبية      !ة يهودية في المدينة   بهدف المحافظة على أغلبي   
كما بين اإلستطالع أن نـسبة ضـئيلة   . ال يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى سالم حقيقي مع الفلسطينيين   ) للتنازل

ع، فـإن   وبحـسب اإلسـتطال    .على استعداد للتنازل عن ضواحي البلدة القديمة وحائط المبكى وجبل الهيكـل           
تعتقد أنه يجب أن يكون فـي       % 95الجاهزية للتنازل عن األحياء العربية في القدس تنبع من غالبية تصل إلى             

من البالغين على استعداد لتنازالت في المدينة في إطار اتفـاق           % 63كما جاء أن     !القدس غالبية يهودية كبيرة   
كما بين اإلستطالع أن التقليديين والعلمانيين       .لقدسليسوا على استعداد ألي تنازل بشأن ا      % 36، و سالم حقيقي 

  .يميلون إلى الموافقة على تقديم تنازالت بالمقارنة مع الذين يعرفون أنفسهم كمتدينين
  19/1/2006 48عرب 

  
  سرائيلمزوز يقّرر زيادة الحد األدنى لالجور في ا .29
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على ايقاف تجميد الحـد االدنـى لالجـور         اقتراح التأمين الوطني االسرائيلي وصادق       زوز،متبنى المستشار   
  ج مع . ش3,456.58وسيكون الحد األدنى لألجور ابتداء من االول من نيسان هو  .والمستحقات في اسرائيل

  
وبدأت مؤسسة التأمين الوطني بادخال المعطيات الجديدة على االجور وحتلنتهـا وسـيتم              .ج. ش 121اضافة  
  . للمستحقات% 2.7زيادة 

  18/1/2006 48عرب 
  

   مليون شجرة1,4اسرائيل اقتلعت : الزراعة .30
 شجرة، 400 اكد وزير الزراعة الى انه تم خالل سنوات االنتفاضة اقتالع مليون و:ابراهيم ابو كامش، البيرة

واكد ان مجموع االضرار  . مليون شجرة بالمقابل5،3لكن المزارعين وبدعم من الوزارة قاموا بزراعة 
  . الف دوالر اميركي400غير المباشرة وصلت خالل االنتفاضة الى مليار والزراعية المباشرة و

  19/1/2006الحياة الجديدة 
  

 منع فلسطيني مصاب بااليدز من العالج باسرائيل .31
ذكرت مصادر طبية الثالثاء ان الجيش االسرائيلي منع ثالث مرات فلسطينيا مصابا  :  قنا،اف ب،جنين

 غزة من دخول االراضي االسرائيلية رغم الخطر الذي يهدد حياته والذي بمرض في الدم وبااليدز من قطاع
 .اكده االطباء

وقد اصيب هذا الفلسطيني وهو في العشرينات من العمر، بفيروس االيدز خالل عملية نقل دم عندما كان طفال 
االنتفاضة قبل خمس وكان مستشفي تل هاشومير في تل ابيب يتابع حالته باستمرار منذ ذلك الحين قبل اندالع 

 .وقال متحدث باسم الجيش االسرائيلي ان الفلسطيني المعني ممنوع من دخول اسرائيل السباب امنية  .سنوات
 19/1/2006القدس العربي 

  
  مصر ستؤدي دوراً في إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات: السنيورة .32

: س الوزراء في ما يتعلق باالخوة الفلسطينيين، وهي أربعـة          السنيورة أن أمور وقرارات اتخذها مجل      قال فؤاد 
 ،ومجلس الوزراء كان واضحاً وجميع اللبنانيين كـذلك . األمر األول يتعلق بالسالح الفلسطيني خارج المخيمات    

أما األمر الثـاني    . ويتلخص بأن ليس هناك من مبرر على اإلطالق للوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات            
األمـر الثالـث يتعلـق بالتمثيـل         بالوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات لجهة تنظيمه وضـبطه،        فيتعلق  

الديبلوماسي، وفي ذلك نعتبر أننا جديون في تعاوننا مع االخوة الفلسطينيين، وقمنا بتنفيذ ما تعهدناه فـي هـذا                   
ين، بحيث هناك خطوات يعلم الفلـسطينيون  أما األمر الرابع فيتعلق باالمور المعيشية والحياتية للفلسطيني     . األمر

وهذا الموضوع يجري التعامل فيه مع المؤسسات الدولية لتأمين كل األسباب والعوامل التي تؤدي              . ما نقوم به  
وأعتقد أنه بخصوص الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات، فـإن          . الى تحسين مستويات الحياة والمعيشة    

 وعمـا إذا    ،ؤدي دوراً أساسياً في إنهاء هذا الموضوع، واللبنانيون مصممون عليه         الشقيقة سوريا تستطيع أن ت    
وأعتقـد  . إن اخواننا العرب يشاركوننا في هذا الشأن      : كانت المبادرة العربية تأخذ هذا األمر في االعتبار، قال        

عما وصـل اليـه     و .أنه ستكون هناك محاوالت لألشقاء العرب، والشقيقة مصر ستؤدي دوراً في هذا اإلطار            
. نحن نعمل على هذا الموضـوع     : حوار اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء متابعة الموضوع الفلسطيني، أجاب         

  .ونحن نعمل، بغض النظر، إذا حضروا أو لم يحضروا. لكن الفلسطينيين غير متفقين في ما بينهم
  19/1/2006المستقبل اللبنانية 
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 فر لعناصر الموساد المخابرات االلمانية تمنح جوازات س .33

قالت مصادر اسرائيلية رسمية نقال عن صحيفة المانية، ان اجهزة االستخبارات االلمانية  :زهير اندراوس
وجاء ان الصحيفة المذكورة قد اقتبست  .زودت عمالء الموساد بجوازات سفر لتنفيذ مهمات في الشرق االوسط

الستخبارات االلمانية تفيد ان عمالء الموساد يستخدمون تصريحات احد كبار المسؤولين السابقين في اجهزة ا
ولم تورد الصحيفة اسماء تلك . جوازات سفر المانية لتنفيذ عمليات سرية في دول مختلفة في الشرق االوسط

وقالت صحيفة هآرتس ان الناطق بلسان جهاز االستخبارات االلمانية صادق علي ان للجهاز عالقات  .الدول
 .اد، اال انه رفض التطرق الي المعلومات بشأن تزويد عمالء الموساد بجوازات السفرتعاون مع الموس

واشارت المصادر االسرائيلية، التي وصفت بأنها رفيعة المستوي، الي ان التعاون بين الموساد واالستخبارات 
  . عاما50االلمانية قائم منذ ما يقارب 

 19/1/2006القدس العربي 
  

  د متدينين ألراضيهاالردن منع دخول يهو .34
قال مصدر بالحكومة االسرائيلية امس ان االردن منع العديد من اليهود االرثوذكس االسرائيليين من الدخول 

واضاف المصدر الذي طلب عدم االفصاح عن . اليه خوفا من ان يجعلهم لباسهم الديني هدفا للهجمات هناك
هي ان الشخص الذي يظهر بوضوح انه يهودي او اسرائيلي اسمه ان القضية االساسية التي اثارها االردنيون 

. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين االردنيين. من المرجح ان يصير هدفا لالرهابيين
ونحن ..  االردنيون اثاروا سلسلة من المخاوف الجدية بشأن السالمة،وقال المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية

  .ار معهمنواصل الحو
  19/1/2006الحياة الجديدة 

  
  نتخابات تتعرض للحجز واالستجوابالمتحدثة باسم المراقبين االمريكيين على اال .35

أوضحت ممثلة المعهد الوطني الديمقراطية الذي يديره جيمي كارتر أنها تعرضت والفريق المرافق لها لقطـاع              
وأكدت الى   .ستجواب من المحققين اإلسرائيليين   غزة إلى عملية تأخير على حاجز ايرز  العسكري وخضعت ال          

أهمية إتاحة المجال أمام عمل المراقبين الدوليين على االنتخابات التشريعية الفلسطينية و توفير الحماية األمنية               
  .لهم خاصة في ظل األوضاع األمنية المتردية في األراضي الفلسطينة وخصوصاً في قطاع غزة 

  18/1/2006 48عرب 
  

  اإلسرائيليين إلى مولد أبو حصيرة لنقل  مصرية إضافيةرحالت .36
 يهودياً للمشاركة في احتفـاالت      450استقبل مطار القاهرة أمس ثالث رحالت إضافية آتية من تل أبيب عليها             

. الذي يقام في مثل هذا الوقت من العام سنويا بقرية دميتوه في محافظة البحيرة بدلتا مصر               » مولد أبو حصيرة  «
وتنظم هذا االحتفال جماعات    . لطات مطار القاهرة اإلجراءات األمنية لتأمين وصول وخروج الركاب        وشددت س 

  .يهودية من الخارج بتصريح رسمي من السلطات المصرية
 19/1/2006البيان 

  
  إسرائيلصر تنفى تصدير الغاز إلى م .37
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انها دولة مثل بـاقي الـدول   نفى وزير البترول المصري تصدير كميات من الغاز المصري إلى إسرائيل رغم      
   . التي يمكن إبرام صفقات تجارية معها

  19/1/2006البيان 
  
  
  

  إسرائيل تستعد النهيار أبو مازن  .38
  حلمي موسى

 عادت إسرائيل للحديث عن قرب انهيار السلطة الفلسطينية، لكن هذه المرة، ليس فقط بسبب االنفالت األمني،                
ي محمود عباس الذي أكد أمس أنه مرهق من الجهد الذي يبذلـه لـضمان               وإنما بسبب انهيار الرئيس الفلسطين    

  .  كانون الثاني بصورة سلسة، وليس محبطا25إجراء انتخابات 
وكتب المراسل السياسي لصحيفة معاريف بن كسبيت أن أبو مازن يعيش حالة اكتئاب وأنه يفقد السيطرة على                 

  . د بعدم التنافس مرة أخرى على منصبهالوضع وال يؤمن بقدرته ويهدد باالستقالة ويتعه
وأشار المراسل إلى أن المعلومات االستخبارية التي تراكمت في األسابيع األخيرة في إسرائيل تشير إلى أن أبو                 
مازن يفقد فعال السيطرة على الوضع، وأنه فقد الثقة برجاله، ويغرق في حالة اكتئاب وقريب جدا من االنهيار                  

  . السلطوي التام
عاظمت األصوات في الدائرتين السياسية واألمنية اإلسرائيليتين التي تطالب باالستعداد لوضـع ينعـدم فيـه                وت

الشريك من الطرف اآلخر وتضطر إسرائيل إلى التنسيق مع األسرة الدولية عموما، ومع الواليات المتحدة على                
  . وجه الخصوص

كا حول الحدود النهائيـة إلسـرائيل، بـدال مـن           واستذكرت الصحيفة ما سبق ونشرته عن التفاوض مع أمير        
ويتناقض هذا الرأي، ظاهريا، مع التصريحات التي أطلقها القـائم بأعمـال رئـيس              . التفاوض مع الفلسطينيين  

الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت أمس األول بخصوص مفاوضات التسوية النهائية ورد الرئيس عباس أمس              
  . عليها

صحيفة معاريف تطرق إلى القلق اإلسرائيلي والدولي من تعاظم الفوضـى فـي الـسلطة               ومع ذلك فإن تقرير     
وتصل إلسرائيل تقارير من جهات أميركية وأوروبية تلتقي به، تشير إلى ازديـاد             . ووضع أبو مازن شخصيا   

قارير وتشير الت . عصبيته، وتشوش مواعيده وأنه بات يلغي اللقاءات ويرفض الحديث مع أشخاص رتبوا لرؤيته            
إلى أن أبو مازن يقول في غرف مغلقة إنه غير قادر على السيطرة على األرض وغير قـادر علـى الوفـاء                      

  . بتعهداته وتنفيذ مخططاته
وتوضح معاريف أن التقدير اآلن في إسرائيل، كما في العالم أيضا، هو أن السلطة الفلسطينية في غزة انهارت                  

ويقول أبو مازن، في الدوائر الداخلية، ال يمكنني أن         .  كإطار سلطوي  تماما، وكفت في واقع األمر عن الوجود      
  . أسيطر على الفوضى في غزة بسبب وضع السلطة الفلسطينية

وتتضمن محاضر اللقاءات المغلقة التي عقدت في غزة بمشاركة جهات رفيعة من فتح، وصناع الرأي وكبـار                 
ه التقارير، فإن الكثيرين في فتح أيضا كفوا عن رؤيتـه           وحسب هذ . قادة فتح، تعابير قاسية جدا عن أبو مازن       

وهم يتهمونه باالستسالم لألميركيين بموافقته على إجراء االنتخابـات فـي           . زعيما أو جهة تملك الصالحيات    
  . موعدها، األمر الذي قد يؤدي إلى تدمير فتح وصعود حماس، بدل تأجيل االنتخابات إلى موعد مناسب أكثر

ولي فتح المقربين أولئك، فإن الواليات المتحدة تحتاج إلى انتخابات في السلطة الفلسطينية في              وحسب كبار مسؤ  
وإن ذلـك يتنـاقض     . وقت مبكر قدر االمكان إلنقاذ سياستها، وإعادة ترميم مكانة الرئيس بوش بعض الشيء            



 

 13

وقوف في وجه األميـركيين     تماما ومصلحة السلطة الفلسطينية، وإنه لم تكن ألبو مازن القوة الشخصية، على ال            
  . وتأجيل االنتخابات

ويـذكر أن   . وأشارت الصحيفة إلى توتر العالقات بين أبو مازن ووزير الشؤون المدنية العقيد محمد دحـالن              
دحالن وآخرين من قادة فتح شكلوا في الشهر الماضي قائمة منافسة لقائمة فتح التي أشرف أبو مـازن علـى                    

ويصف مراقبون أجانب العالقات بـين الـرجلين        . ى إعادة تشكيل قائمة فتح موحدة     إعدادها وأجبروه الحقا عل   
  . بأنها باردة إلى منقطعة

وهو يعلن ويكرر اإلعالن    . ويحظى أبو مازن ببعض االنتقاد من رجاالت الجيل الوسط من فتح، ويكاد ال يرد             
وسافر مـؤخرا إلـى العربيـة       . مابأنه سيستقيل إذا انتصرت حماس في االنتخابات، ويظهر ضعفا سلوكيا عا          

وازدادت االنتقادات  . السعودية كي يجند األموال لحملة فتح االنتخابية، ولغرض تقليص عجز السلطة الفلسطينية           
  . وهم يقولون حتى السعوديين فقدوا الثقة فيه. له بعدما عاد بخفي حنين تقريبا من هذه الجولة

بين أبو مازن والمصريين الذين يهددون بوقف المساعدات الدائمة من          وأشار التقرير إلى تبادل للرسائل السرية       
مصر للسلطة الفلسطينية إذا لم يصح ويعمل للقضاء على الفوضى واإلرهاب واستئناف المسيرة السياسية مـع                

وفي االتصاالت التي يجريها المصريون مع دوائر أجنبية وإسرائيلية، بدوا مـرارا كمـن يفكـرون                . إسرائيل
ويقول مصدر إسرائيلي كبير إن المصريين قريبون جدا من رفع          . دة رجالهم العاملين في غزة إلى القاهرة      بإعا

  . وهم يفهمون انه خسارة على الوقت. األيدي
ويخلص تقرير معاريف إلى أن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية واألميركية وفي دول أخرى تصف غزة منـذ                

ذا الوضع، يقولون في اسرائيل، إذا لم تحصل معجزة، فينبغي منذ اآلن التفكير             وفي ه . اآلن بأنها منطقة سائبة   
  . باليوم التالي

في اليوم التالي، يتوقع، وفق تحليالت أمنية إسرائيلية، صراع على خالفة أبو مازن في أوساط أبنـاء الجيـل                   
 حركة حماس بـين قيـادات       كما يتوقعون صراعا داخل   . التالي وال سيما بين محمد دحالن ومروان البرغوثي       

  . وال يستبعدون بشكل مطلق احتمال اندفاع العنف الفلسطيني الداخلي نحو الحرب األهلية. الداخل والخارج
أنا مرهق مـن العمـل      .. وقال ابو مازن، في مكتبه برام اهللا أمس، ردا على تقرير معاريف، أنا لست محبطا              

. وهناك فرق بـين اإلحبـاط واإلرهـاق       .. خابات حرة ونزيهة  لتثبيت األوضاع األمنية ومن أجل أن تكون انت       
  .وأضاف همي األول، وقد يكون همي األخير، هو إجراء انتخابات بشكل هادئ

  19/1/2006السفير 
 

  االنتخابات الفلسطينية وغياب الشتات  .39
  ياسر الزعاترة 

يت لكل العراقيين في أمـاكن      في حين تضافرت الجهود األمريكية واألوروبية والعربية على توفير حق التصو          
تواجدهم في األردن وسوريا وأوروبا وكندا واستراليا، فإن فلسطينيي الشتات لن يشاركوا في االنتخابات التـي                

  .ستجري األسبوع القادم
ثمة تبرير جاهز لهذا الغياب يقول إن ما سيجري هو انتخاب ألعضاء المجلس التشريعي للـسلطة الفلـسطينية                  

شعب الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية، وأن من يمثل الفلسطينيين جميعهم هي منظمـة التحريـر               وليس ممثلي ال  
الفلسطينية، وهو تبرير ال يبدو مقنعاً بحال، ألن محمود عباس هو الرئيس الفلسطيني، وألن االنتخابـات هـي                  

ة، أما منظمة التحرير فلم تعـد       االنتخابات الفلسطينية، وألن السلطة هي في حقيقتها الدولة الفلسطينية الموعود         
سوى مؤسسة تابعة للسلطة، بدليل أن تعيين السفراء لم يعد من صالحيات فاروق القدومي بل من صـالحيات                  

  .السلطة ووزير خارجيتها
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خالصة القول هي أن السلطة هي الدولة، أي أنها عملياً الممثل المعتمد دولياً للفلسطينيين في الداخل والخارج،                 
تبعاً لذلك أن يشاركوا جميعاً في انتخاباتها بصرف النظر عن أماكن تواجدهم، ال سـيما أن غـالبيتهم                  وينبغي  

  .يعيشون في الدول العربية التي يمكن أن تتفهم، بل ينبغي أن تتفهم معاني المشاركة ودالالتها
سوا؛ والنتيجة أن قضية    سيقال بالطبع إن ذلك أمر متعذر ألن األمريكان سيعارضون وألن األوروبيين لن يتحم            

الالجئين قد غدت رهينة التواطؤ العربي والدولي الذي تنحني له السلطة وقياداتها، مع أن مسؤولية هذه األخيرة                 
تبدو أكبر بعد إقرارها المعلن بتجاوز قضية حق العودة كما تبدى من تصريحات قياداتها منذ توقيـع أوسـلو                   

  .ولغاية اآلن
نتذكر بالطبع أن مـا     ! فلسطينيين في األردن وأمريكا مرتاحون ولن يعودوا إلى ديارهم؟        ألم يقل أبو مازن إن ال     

 لم تكن قضية الالجئين بل قـضايا أخـرى ذات صـلة             2000أفشل مسار أوسلو في كامب ديفيد صيف العام         
 القبول بـصيغة  بمساحة الدولة والسيادة والقدس، ولو أبدى اإلسرائيليون مرونة حيالها لما تردد قادة السلطة في         

  .التعويض لالجئين
نتذكر أيضاً أن قرار القمة العربية في بيروت قد تحدث عن حل توافقي للقضية ما يعني اإلقرار الواضح بعدم                   

إنها مؤامرة لقبر قضية الالجئين يشارك فيهـا        . 48إمكانية عودة الالجئين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام          
مشاركة في االنتخابات على التأكيد على حق العودة لالجئين، إال أن ذلك ال يغيـر               الجميع؛ وفيما تصر القوى ال    

في ضوء  . الكثير من الوقائع الموضوعية على األرض، وبالطبع في ظل حالة التواطؤ الشاملة التي أشرنا إليها              
اضـيهم،  ذلك ينبغي اإلصرار على أن قضية فلسطين هي في جوهرها قضية الجئين شردوا بعد أن سـلبت أر                 

وأن انتخابات يشارك فيها ثلث الشعب الفلسطيني ال يمكن أن تكون ممثلة للجميع، مـع العلـم أن فلـسطينيي                    
الشتات يبدون أكثر راديكالية وانحيازاً للمقاومة، رغم أن الداخل هو الذي تصدر التضحيات منـذ االنتفاضـة                 

  .بعد تراجعها إثر خروج المنظمة من بيروت وهو الذي منح القضية دفقاً حيوياً 87األولى نهاية العام ،
وما من شك أن صعود القوى اإلسالمية وعلى رأسها حماس قد شكل رافعة أساسية لتصدر الداخل الفلـسطيني                  

من هنا يمكن القول إن المجلس التشريعي المنبثق عن االنتخابـات           . لمشهد النضال طوال ما يقرب من عقدين      
يين؛ ليس ألن توزيع القوى سيكون مختلفاً بسبب انحيـاز فلـسطينيي الخـارج              القادمة ال يمثل جميع الفلسطين    

نعم، . لمعارضي تسوية أوسلو، بل ألن االعتراف به ممثالً للجميع سيعني تمريراً لتسوية تغييب قضية الالجئين              
 ومواثيـق   ليس من حق المجلس التشريعي العتيد التحدث باسم جميع الفلسطينيين أو التوقيع باسمهم على عهود              

تنطوي على التخلي عن حق العودة لالجئين، وهي حجة ينبغي أن تكون دائمة الحضور فـي خطـاب قـوى                    
المعارضة وعلى رأسها حماس، ال سيما في ضوء القناعة بأن فتح والمقربين منها سيحققون الغالبية الضرورية                

  .لتمرير القرار بصرف النظر عن الوسيلة المتبعة
  19/1/2006الدستور 

 
  تهديد لألمن اإلسرائيلي.. ل حماساعتدا .40

  عريب الرنتاوي 
إنـه محمـد أبـو      : قبل أيام قليلة، نشرت صحف ومواقع الكترونية خبرين وصورة، تتعلق ثالثتها برجل واحد            

الخبـر األول حمـل     ...طير، المرشح لالنتخابات التشريعية الفلسطينية في الموقع الثاني على قائمـة حمـاس            
هتمام تضمنت إشارات ال تخفى على أحد عن نية الحركة االعتراف بإسرائيل واقعيا على              تصريحات مثيرة لال  

والخبر الثاني عن اعتقال الرجل ونشطاء حملته االنتخابية في القدس الـشرقية، وجـاءت الـصورة                 ...األقل
 أزيد من ربع    المرفقة بالخبر لتظهر وحشية االعتداء على رجل اعتاد هذا المشهد، وقضى في سجون االحتالل             

  . قرن من السنين
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اإلعتداء على أبو طير جاء في ذات اللحظة التي كانت فيها تصريحاته لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية تتطاير في                 
فالرجـل   ... التغير أو االنقالب في مواقف حماس      الفضاء، وتثير موجة من التغطيات اإلعالمية المثيرة عن         

اد حركته للتفاوض معها، بعد أن برهنت إجادتها لفنون التفاوض وعلوم           قال بوجود إسرائيل وأعرب عن استعد     
السياسة، وقدم مفهوما جديدا للمقاومة، ال يختزلها بالصواريخ والعمليات االنتحارية، بـل وال يقـصرها علـى        

 تعتقـل   لمـاذا إذن،  . السالح وحده، فالمقاومة هي المقاومة، في الصحة والتعليم والبناء ومختلف ميادين الحياة           
وما الـذي تريـده     ....ولماذا تفرض كل هذه القيود على حملته االنتخابية؟         ...إسرائيل المرشح محمد أبو طير؟    

وهل هي صادقة فعال في القول بأن اعتراضها على حماس، نابع من التزام الحركة              ...إسرائيل من حماس حقا؟   
  . سرائيل تطرف حماس أم اعتدالها؟وأخيرا هل تخشى إ...بالخيارات العسكرية والعنفية المقاومة؟

تعيدنا واقعة االعتداء على أبو طير، إلى جريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة وزعيمها الروحي،                
فالصواريخ اإلسرائيلية التي حولت جسده وكرسيه المتحرك إلى أشالء متناثرة، كانت تستهدف الـسياسي فـي                

لسطينية، كانت تسعى في استئصال ميـول االعتـدال لديـه، سـيما وأن       شخصية أحد أبرز رموز المقاومة الف     
تصريحاته حول الهدنة الطويلة الممهدة لقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع والقدس، كانـت تفعـل فعلهـا                  

وتعيدنا الواقعة ذاتها، إلى سياق كامل من السياسات والممارسات اإلسرائيلية، فطوال سـنوات           . عشية استشهاده 
االنتفاضة الخمس، كان االنتقام اإلسرائيلي ألي عملية فدائية، يبدأ بضرب السلطة وأجهزتها األمنية وتياراتهـا               
المعتدلة، إلى أن تم اإلجهاز عليها وإضعاف دورها بالكامل، ولم ينج من استهدافات هذه السياسة حتى أولئـك                  

والخالصة، أن إسـرائيل    . هم والتزامهم الوطنيين  الذين نظر الرأي العام الفلسطيني إليهم نظرة شك في صدقيت         
السادرة في أحاديتها، الماضية في سياسة اإلمالءات وفرض الحقائق بالقوة علـى األرض، ورسـم الخـرائط                 
والحدود والحقوق من جانب واحد، تخشى المعتدلين الفلسطينيين أكثر من خشيتها لإلرهابيين منهم علـى حـد                 

لتعريف غياب الشريك أو تغييبه، والشريك بالتعريف أيـضا، لديـه اسـتعدادات             وصفها، فاألحادية تفترض با   
أليس هـذا  . للتحاور والتفاوض واالعتدال، وهؤالء مطلوبون للقتل واإلقصاء والتهميش من جانب قادة تل أبيب      

 مـا   ما فعلته إسرائيل مع الرئيس الراحل ياسر عرفات من قبل ومع الرئيس محمود عباس من بعد، أليس هذا                 
أليس هذا هو الهـدف     ...فعلته باألمس مع الشيخ الراحل أحمد ياسين وتفعله اليوم مع المرشح محمد أبو طير؟             

الكامن وراء حملة التصعيد األمنية التي تنفذها آلة القتل اإلسرائيلية عشية االنتخابات التشريعية، التي ال وظيفة                
ئل وإحراجها إلخراجها عن طور الهدنة والتهدئة لتعطيـل         لها سوى استدعاء دورة القتل والدم واستفزاز الفصا       

االنتخابات استتباعا وعرقلة أي جهد لبناء نظام سياسي فلسطيني جديد، أي لبناء شريك فلسطيني فـي عمليـة                  
  .السالم؟ أسئلة وتساؤالت برسم رعاة األحادية اإلسرائيلية في واشنطن وعواصم االتحاد األوروبي

  19/1/2006الدستور 
 

  عضلة حماس االيديولوجية في الدولة العلمانيةم .41
  عبداهللا ربحي

مسألة مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية ذات موضع االجماع الكامل داخليا والناقص دوليـا               
فتحت الباب أمام جدل آخر قديم جديد في الصراع العربي االسرائيلي عموما والصراع الفلسطيني االسـرائيلي                

 فمنذ بدء الهجرات اليهودية لفلسطين ومنذ ثورة البراق والثورة الفلسطينية الكبرى لـم يكـن الـنفس                  ,خاصة
الجهادي بمعناه الديني المحض والعالمي هو الدافع الكبير لثوار فلسطين بل كان مجرد رافد من الروافد العديدة                 

ـ     , لمنطلقات النضال الفلسطيني   شرينيات شـهدت والدة حـزب شـيوعي        فالساحة السياسة الفلسطينية ومنذ الع
وقبيل النكسة وبعدها كانت النظريات     , وأحزاب علمانية متعددة وظهر قادة مسيحيون للثورة الفلسطينية الكبرى        

القومية واليسارية الشيوعية والماركسية منطلقات نظرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جـورج حـبش               
ة وكالهما مسيحيان وكذلك ظهرت حركة فتح بمحتواهـا الـوطني المحـض             والديمقراطية بقيادة نايف حواتم   
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وضمت جميع االفكار اليسارية والقومية والوطنية الفلسطينية واالخوانية مادام الجميع وقعوا تحت ذات الظلـم               
  ‚ولهم ذات الهدف 

ا مـصلحة واحـدة     حين كان يجابه أي فلسطيني بسؤال حول هوية نضاله كان يقول ان الملحد والجهادي لديهم              
وهدف واحد ويشتركان في انهما اخرجا بالقوة من االرض لذلك كانت السجاالت الفكريـة والفلـسفية للثـورة                  
تختفي تحت غطاء سميك من الكوارث التي طحنت الجميع في كافة المنافي التي احتضنت الثورة وهذه المنافي                 

لفلسطينية تحت ضغط المضيف لفلسفات نضالية ما       ايضا كان لها تاثير غير اصيل في اعتناق بعض التيارات ا          
القيادي في الجبهـة    ‚ كانت لتعتنقها لو كانت ظروفها على االرض مشابهة لظروف اي من الثورات في العالم               

الشعبية ماهر الطاهر قال لي مرة ان مقاتلي الجبهة ذات الفكر الماركسي كانوا يغتسلون بنهر االردن ويصلون                 
  ‚لشهادة قبل التوجه الية عملية عبر الحدود االردنية الفلسطينيةركعتين وينطقون با

الذين انتموا لحماس في الثمانينيات والتسعينيات انتموا للجبهة الشعبية وفتح سابقا ولم يشدهم الخطـاب الـديني                 
اخل االخواني لحماس بقدر ما وجدوا فيها حركة مؤثرة وجادة في مقاومة االحتالل االسرائيلي خاصة في الـد                

  ‚بعد ان تشتت باقي الحركات
ال يمكن الحد المشاركة في االنتخابات دون ان يتبنى أوسلو وينتمي للعمليـة الـسياسية         : الرئيس أبو مازن قال   

التي افرزت الكيان الفلسطيني وكذلك قال لي زعيم فتح ابو اللطف خالل مقابلتي االخيرة معه ولكـن محمـد                   
ة على حماس في العام ستة وتسعين ال يؤمن بفكر حمـاس وال مـستقبلها   دحالن صاحب الحملة االمنية الشرس   

السياسي ويعتبر ان اقصاءها عن الساحة حاجة فلسطينية وحجته في ذلك فيها بعض المنطق فهو ال يريـد ان                   
تعود النظرية النضالية الفلسطينية الى المربع االول الذي انطلقت منه فتح سابقا وتخلت عنة بحكـم التجـارب                  

تغير الظروف الدولية وتنطلق منه حماس اآلن وهو ازالة اسرائيل من الوجود وعالمية الجهـاد كـون قـادة                   و
الحركة وفقا لتصريحات اسماعيل ابو هنية امس تفاخر بكونها جزءا من حركة االخوان المسلمين وحين يقـول                 

سوريا واالردن يرد هنية ان     دحالن اين كانت حماس عندما خاضت فتح معاركها الكبرى في فلسطين ولبنان و            
امتداد حماس الزمني هو امتداد حركة االخوان المسلمين ويرفض وصفها بالحركة المراهقه سياسيا لكنه يصر               

  ‚على رفضها اجراء مفاوضات مع االسرائيليين
قرار زعيم حماس خالد مشعل دخول الحركة للملعب السياسي ومراهنته على نجاح هذا الدور ونبرة التحـدي                 
التي ظهر بها البراز مرونته السياسيه ال تبدو موضع اجماع داخل الحركة فأمس فقط اصدر احد قادة حمـاس                   
في غزة أحمد نمر فتوى يحرم فيها الترشح أو المشاركة في االنتخابات وهنا تبرز المعضلة الحقيقية لحمـاس                  

تمراريتها تصطدم بالنهج الذي بدأ يميل اليه       فنواتها الجهادية العقائدية الصلبة التي امنت تماسكها وشعبيتها واس        
مؤسس الحركة احمد ياسين والقائد عبد العزيز الرنتيسي ومشعل اآلن وهو النهج الذي يؤمن للحركـة قبـوال                  

  ‚دوليا وتوافقا فلسطينيا تحت سقف اوسلو
  19/1/2006الوطن القطرية 

  
  :كاريكاتير .42
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  19/1/2006الخليج اإلماراتية 

  


