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  بين فتح و حماس  االنتخابي يبلغ ذروتهاالستقطاب .1

تركزت االنظار على حملتي قائمتي الحركتين المتنافستين على قيادة الشارع الفلسطيني، :  فتحي صباح-غزة 
 ,بين دحالن والزهار ئت المناظرة التلفزيونية االخيرةجا و.ةوبالذات في غزة، حيث تتمتع حماس بشعبية الفت

 محمد دحالن ارشيفا من االخبار والوثائق الصادرة عن حماس حيث أظهر .زيد النار اشتعاالً بين الحركتينتل
وان كان دحالن قد سجل عدداً من النقاط على  .الذي نفاه الزهار, حول تحريم المشاركة في االنتخابات السابقة

الزهار في النصف االول من مدة البرنامج، فإن الزهار حاول صد الهجوم بهجوم عاد فيه الى الماضي معدداً 
تمكن دحالن المعروف بذكائه وقدرته لقد و .مظاهر الفساد السياسي واالقتصادي واألمني والتعاون مع االحتالل

بادر الى الهجوم مستخدما الكثير من على تسويق نفسه بطريقة جيدة من استفزاز الزهار الذي سرعان ما 
وفي نفس السياق . مثالب السلطة الفلسطينية واخطائها، لكن من دون تنظيم وشرح دقيق لما كان يتحدث عنه

 لم  التيفتحبخالف , عدد من قادتهال ازابرإظهرت في سياق الحملة الدعائية اكثر تنظيماً و حماسيشار إلى أن 
 مثل ماكينة اعالمية , بدا ان دحالنحيث.  في مجال االعالم واستقطاب الناستظهر بالمستوى المعروف عنها

 اعتمد في قسم هوعلى رغم ان .متنقلة والصوت الوحيد لقائمة فتح، فيما لم يسمع جمهور الناخبين صوتاً آخر
ء من حملته الدعائية على شن هجمات الذعة على حماس، خصوصا الزهار، فان حماس تمكنت من الرد بذكا

 .اتهامات كثيرة بالفساد من دون ان تذكره او تذكر فتح باالسمته وهدوء على اتهاماته، ووجهت له ولحرك
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 فأن, في المقابل.  اوصت كوادرها بالتركيز على سلبيات حماس واخطائهاهاحسب وثيقة داخلية في فتح، فانبو
اخرى اعدتها فتح تظهر تفوق حماس موقعاً على الشبكة العنكبوتية محسوبا على حماس كشف وثيقة داخلية 

 في المئة 40اظهرت نتائجه ان حماس ستحصل على نحو ,  خاص سري عبر استطالعالمتوقع في االنتخابات
، فيما ستحصل فتح على نحو 24 مقعداً من أصل 14من اصوات الناخبين في دوائر غزة الخمس، أي بمعدل 

 في المئة من اصوات الناخبين 43 الى ان حماس ستحصد ,ت الوثيقة أيضاواشار .اربعة الى ستة مقاعد فقط
قائمة ل في المئة 6.9لجبهة الشعبية، ول في المئة 8 في المئة، و30في مدينة غزة، فيما ستحصل فتح على 

ان حماس ستحصل على خمسة مقاعد من أصل ثمانية في دائرة مدينة غزة، فيما إضافة إلى فلسطين المستقلة، 
  . الوثيقة هذه النتائج بأنها تشكل صدمةةصفاو. مقعد او مقعدينستصارع فتح لنيل 

  24/1/2006الحياة 
  

 انتهاء الحمالت اإلنتخابية في فلسطين   .2
لجنة االنتخابات المركزية أعربت أن : رام اهللاوغزة  من  فتحي صباح عن مراسلها24/1/2006 الحياة نشرت

 فترة الدعاية االنتخابية التي استمرت حوالي ثالثة أسابيع نتهاءإ بعد ,عن تفاؤلها بيوم انتخابي خال من المشاكل
  .كما قال أحمد الديك,  يعد مؤشرا ايجابيا الى سير العملية االنتخابيةوهو ما يعد. من دون حدوث مشكالت

 للدعايـة    الـساعات األخيـرة    إلـى أن   : غزة من   24/1/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل طاهر النونو ولفت  
 شهدت الكثير من التجاوزات من قبل غالبية القوائم المتنافسة بشكل الفت لالنتباه كما ازدادت حـدة                 ,بيةاالنتخا

وفي حين تركزت االنتهاكات من قبـل فـتح علـى اسـتخدام              .التصريحات شراسة خاصة بين فتح وحماس     
  .والجامعاتعلى استخدامها للمساجد  مؤسسات السلطة ومواردها وممتلكاتها، كانت انتهاكات حماس

  
  أصوات النساء في اإلنتخاباتحماس تعول على : فرحات أسعد .3

قال مدير   كما    , تعول حماس على النساء للتصويت لمرشحيها الذين يكثفون حمالتهم االنتخابية بينهن           :ب.ف.أ
هـا   في غالبية المؤسسات التـي فزنـا فيهـا ومن          ,وضح قائال وأ . االنتخابية في الضفة الغربية والقدس     تهاحمل

 لم يمـن    اأحدأن  ،  الحركة بالقول مسؤولة الدائرة النسائية في     وتشير  . الجامعات، النساء كن األكثر تصويتاً لنا     
 طـوال   ,وأضـافت  . على المرأة في حماس في وضع هذا العدد منهن في القائمة، ألن هذا موقعهن الطبيعـي               

ياسية، لكننا لم نكن نظهر على اإلعـالم،        السنوات السابقة والنساء في حماس يشاركن في مختلف األنشطة الس         
ما دامت المرأة وصلت إلى مـستوى       , قائلةوأكدت  . لذلك تخرج بعض األقاويل ان المرأة في حماس مضطهدة        

ترشيحها في االنتخابات التشريعية، فدورها اآلن االهتمام إلى جانب الرجل بهموم الشعب الفلـسطيني وبـشكل              
  . مشترك

  24/1/2006البيان 
  

     مرابح كثيرة من صندوق االقتراع :  سحما .4
وهـي تعمـل عبـر    , يةنتخابات التشريعإلمنذ إعالن حماس عن نيتها خوض ا :  غزة ـ عبد الرازق أبو جزر 

ومع تعدد األسباب وكثرتهـا حـول دوافـع الحركـة         .مؤسساتها المختلفة على قدم وساق للفوز بأغلبية كبيرة       
  إال أن قـوة أداؤهـا الـسياسي       . رغم رفضها لـذلك   , حت سقف اتفاق أوسلو   تجرى ت    انتخابات     في للمشاركة

يشير إلى أنها لم تضع اى ضوابط إلمكانية ترك المجال أمـام فـتح لفـوز        واالعالمى خالل الحملة االنتخابية      
ارزا خالل سـنوات    لعبت دورا ب     الحركة االسالمية التي   لذلك فإن     . التركيبة الجديدة للمقاعد النيابية      غالبية في ب

  ,أول عملية اقتراع تجرى بعد االنتفاضـة         االنتفاضة الخمسة الماضية لم ترد فقط حصاد ثمرة هذه السنوات في          
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 انه قراءة حقيقية لموقعها     يجرى ترى فيه الحركة      بل إن ما     ,من الدواعي    وعدم تفويت الفرصة مجددا تحت اي      
واعـدة رسـمها   , وانبه السياسية واالجتماعية واالقتـصادية والبنيويـة  من مختلف ج     داخل المجتمع الفلسطيني  

كما أن حماس تريد من خالل مباراة االنتخابـات تحـت مـرأى             . يضمن لها مكانا شرعيا قياديا       للخارطة بما 
  يوهو ما ستقيس عليه الحقا ليس ف         م فعلى لنسبتها داخل المجتمع الفلسطيني     ومسمع العالم ومراقبيه تسجيل رق    

اتفـق     التـي , منظمة التحرير    حصتها في    شكل نظام الحكم وسياساته بل في        التشكيلة الوزارية المتوقعة أو في     
على عالقة مباشرة بمـشكلة الـشرق          هي    التي ,وكذلك إرسال رسالة قوية لكل األطراف الدولية      . على تفعيلها 

لى تنادى بديمقراطيتها هذه الدول وأنها خيارا سياسـيا ال          أن اختيارها تم من خالل صناديق االقتراع ا       , األوسط
 باالتصال  , ولذلك سجلت جميع األطراف دون استثناء خطوة استباقية لالنتخابات ونتائجها          معه   مفر من التعامل  

  غير ما هـي      بعد ظهور النتائج الفعلية لالنتخابات ستكون الحالة على       و . بشكل مباشر وغير مباشر    الحركةمع  
سـتكون تفاصـيلها أكثـر         العالقات بين حماس والعالم والمجتمع الفلـسطيني         عليه اآلن من مرحلة جديدة في      

   !   وضوحا خالل األشهر المقبلة
  24/1/2006األيام البحرينية 

  
   مرشحو حماس يثقون بالفوز في اإلنتخابات .5

 . ي االنتخابات التـشريعية بـات مؤكـدا        يتسم المرشحون عن حماس بالثقة بالنفس، ويبدو أن النجاح ف          :ا.ب.د
تخشى فتح أن تسفر االنتخابات عن زلزال سياسي وتضع حدا للغالبية المطلقة التي حظيت بها خـالل                 بالمقابل  

 هناك قطاع مهم من الناخبين ال يعرفون حماس بالفوضـى والعنـف خـالل               فإن, خالفا لفتح و .العقد الماضي 
ن االنتخابات ستؤدي إلى ثورة سياسية حتـى إن         أ شمال غزة     في حماس ي مرشح أحدويعتقد   .الشهور الماضي 

ويتوقع أن يكون ذلك صعبا في البداية، موضحا أن حماس هي منظمة تنمـو               .لم تعترف فتح بالهزيمة ببساطة    
 فـي   ةحركال حيث ترغب  ,ن نقطة حماس القوية هي االسالم     بأ ,يضيفو. وتنمو بينما فتح تتضاءل أكثر فأكثر     

 هدف حماس هو الجمع بين النشاط السياسي        أن,  سعيد صيام  ومن جهته يؤكد  . نظام اجتماعي اسالمي  اقتصاد و 
  .ن عالمنا وزمننا ال يعترف بالضعفأل, مع الصراع المسلح المشروع

  24/1/2006البيان  
  

   في الخليلاالنتخابيةطغى على المنافسة ت ة فقهياتخالف .6
ة االقوى في محافظة الخليل، تدور بين حماس وفتح في سباق رغم ان المنافس:  فاتنة الدجاني–الخليل 

 حرمة خوض حولاالنتخابات التشريعية، اال ان المناظرات االشد تدور منذ ايام بين حماس وحزب التحرير، 
واالنتخابات في هذه المحافظة مثيرة لالهتمام كونها تضم اكبر تجمع سكاني، وألنها االكبر مساحة  .االنتخابات

 9 الف مقترع الختيار 186كما ان الروابط العشائرية تلعب دورا مهما في تصويت الـ. حافطات الضفةبين م
تُطل عند حيث . تواضعوالصخب الالحمالت االنتخابية في الخليل حال وسطى بين  وتشكل . مرشحا46ًمن 

 استطالع للرأي انه لن  الذي اظهر, جبريل الرجوبأبرزهم, لمرشحونبداية الشارع المؤدي الى المدينة صور 
اهال بكم : في المقابل، يطل شعار كبير كتب عليه. المدينةيكون بين المراكز الخمسة االولى الفائزة في دائرة 

 الوجود القوي , في المدينة المحافظةوالالفت .في مدينة حماس، في اشارة الى ان المدينة تعد معقال للحركة
ويتحدث ناشطون في .  في المئة من السكان30عين انه يستقطب  الذي يقول احد المطل,لحزب التحرير

االنتخابات وبعض المواطنين عن الخالفات الفقهية الدائرة في المناظرات بين الحركة والحزب الذي يحرم 
أو  الى ابعد من ذلك، اذ يحرمون المشاركة بأي شكل من االشكال في النشاطات االنتخابية، ذاهبا, االنتخابات
 فوز فتح،  الخليلتوقع رئيس بلديةومن ناحية أخرى ي. س الدعايات وكل ما له عالقة باالنتخاباتحتى لم
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كما توقع مشاركة واسعة غير مسبوقة بسبب مشاركة غالبية الفصائل، . بحسب ما عكسته استطالعات الرأي
, حديات تواجه هذه اإلنتخابات إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن ت.وبسبب المرحلة الجديدة المتوقعة بعد االنتخابات

  . في المناطق الخاضعة امنياً السرائيلإلقتراع مراكز اأهمها وجود
  24/1/2006الحياة 

  
 مطالبة بالتحقيق بخصوص دعم امريكي سري لمرشحينال .7

أمس مؤتمرات عقدت أربع قوائم أن : رام اهللاوغزة من  24/1/2006الحياة   مراسلفتحي صباحذكر 
طالب األمين  حيث . له عن احتجاجها على التمويل الخارجي بعد كشف الصحافة األميركيةصحافية لإلعالن

هذه العام لحزب الشعب، كالً من المراقبين الدوليين ومحمود عباس ولجنة االنتخابات المركزية التحقيق في 
  .تشبهاال

 ل إسماعيل هنيةوق إلى :كاالت والو من رام اهللا24/1/2006 االتحاد االماراتية  مراسلةتغريد سعادةولفتت 
 أن حركته أكبر من أن تؤثر بها بعض الدوالرات الملوثة بدماء العرب ,تعقيبا على ما كشف من دعم أميركي

ما ذكر يعتبر تدخال سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني، ويعكس نمط الديمقراطية التي وأضاف أن . والمسلمين
ا الجهات الرسمية إلى التحقيق الجاد يعاد. ية والحرية مثل الواليات المتحدةتريدها الدول التي تزعم الديمقراط

  .في مثل هذه االنباء وكشف نتائجها عالنية
  

  ال تصويت لالنتخابات التشريعية خارج اراضي السلطة:خيري  .8
ـ  : ماجد االمير -عمان   شريعية  قال السفير الفلسطيني في عمان انه لن يكون هناك أي تصويت لالنتخابـات الت

واضاف ان أي فلسطيني مسجل في قوائم الناخبين         . خارج الضفة الغربية وقطاع غزة     ,الفلسطينية التي ستجري  
  .مقيم في الخارج لن يكون بمقدوره التصويت اال في حال عاد الى فلسطين قبل موعد اغالق صناديق االقتراع

  24/1/2006الرأي األردنية 
  

     توا لفتح تدين معاقبة أمنيين لم يصوحماس .9
أدانت حماس في محافظة طولكرم، ما أقدمت عليه قيادة األجهزة األمنية  : والوكاالت من رام اهللاتغريد سعادة

 خمسةً من أفراد األمن لمدة خمس ساعات عقاباً على تصويتهم لغير فتح في من احتجازفي المحافظة 
  . هذا اإلجراء مخالف للديمقراطيةمعتبرة, االنتخابات

  24/1/2006اد االماراتية االتح
  

   المقبلةالفلسطينية لحكومة تشكيل اسيناريوهات  .10
اذا ما صحت نتائج استطالعات الرأي العام الفلسطيني األخيـرة فـإن المـشهد               :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

شلها أن تشكل فتح الحكومة باالئتالف مع كتل مستقلة وفي حال ف          : الفلسطيني سيكون أمام ثالثة احتماالت وهو     
 أما الخيار الثالث فهـو تـشكيل حكومـة          ,سيطلب من الكتلة الثانية وهي حماس أن تشكل الحكومة        عباس  فإن  

لم يسبق أن    و .حماس وفتح وهو ما يبدو طبقاً لتصريحات المسؤولين في فتح مستبعداً           باالئتالف ما بين حركتي   
ى تمرير حكومتها في المجلـس التـشريعي،   كانت فتح منذ إقامة السلطة بحاجة إلى ائتالف كي تكون قادرة عل         

وللمرة األولى فإن الحركة قد تجد نفسها مضطرة للتحالف مع كتل مستقلة من أجل ضـمان األصـوات التـي             
ويفـضل   .تمكنها أوالًَ من الحصول على األغلبية وثانياً الحفاظ على الحكومة من أيـة اهتـزازات مـستقبلية                

  ة لترأس الحكومة المقبلة، ولكنهم مع ذلك يؤكدون على أن ليس الكثيرون عدم الخوض في أسماء محتمل
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  .بالضرورة أن يكون من داخل المجلس التشريعي
  24/1/2006األيام الفلسطينية 

  
  الفصائل الفلسطينية راعت االعتبارات العشائرية لدى تشكيل قوائمها .11

ـ غزة اح التي كانت بادية بوضـوح علـى    كان للمرء أن يالحظ بسرعة حالة الرضا واالرتي: صالح النعامي 
 .وجوه قيادات حماس ومرشحيها في المنطقة الوسطى من قطاع غزة اثناء زياراتهم لدواوين العشائر البدويـة               

 لذا لم يكـن لمرشـحي       .ن بعض هذه العائالت كانت تؤيد بشكل تقليدي حركات فلسطينية أخرى، سيما فتح            ال
اضـافة احـد    على  مناطق وبنفس الزخم لوال أن الحركة أقدمت        حماس أن يحظوا بكل هذا الترحاب في تلك ال        

 أن االعتبـار  حيث دل ذلـك علـى  . ينتمي الى احدى اكبر العشائر في غزة     والذي  القيادات الشابة في الحركة     
ردت فتح التي تنبهت الى ما اقـدمت عليـه حمـاس،            ومن جهتها    .ختيارالالعشائري كان حاضراً بقوة عند ا     

 ينتمي الـى نفـس      الذي  امت بتضمين قائمتها النسبية وفي مكان مضمون ابراهيم المصدر،          بخطوة مماثلة، فق  
، أن العشائرية والقبلية كانتا من أبرز المؤثرات على          في هذا السياق   ويؤكد عالم االجتماع جميل هالل    . العشيرة

  .النظام السياسي الفلسطيني الذي تشكل بعد اوسلو
  24/1/2006الشرق األوسط 

  
  فتح لن تتمكن من نزع سالح حماس والجهاد االسالمي: شعث .12

ـ مدريد بعـد    أعلن نبيل شعث ان محمود عباس لن يتمكن من نزع اسلحة حماس والجهاد االسالمي: وكاالت 
وبرر ذلك بان السلطة التنفيذية المقبلة مدعوة الى اعادة بناء قوات االمن وتزويـدها بمزيـد مـن                   .االنتخابات

ر االقتصاد الفلسطيني لخفـض     يطوت إضافة إلى , وهذا يأخذ وقتا  . وتدريب الشرطة والجيش  االسلحة والذخيرة   
 المزيد من الوظائف ليتخلوا عن االلتحاق       وإيجاد , حتى ال ينخرط الناس مع حماس او الجهاد االسالمي         ,البطالة

واكد ان الطريق هي     .اسيةأن هذه الحركات ال ترغب في االنضمام الى العملية السي          مع االشارة إلى     .بالمقاومة
لم تراهن على التفاوض فانها لـن تحظـى بالـدعم           إن  حماس  أن   ,موضحا بالقول . التفاوض وليس المواجهة  

  . الدولي
  24/1/2006الغد األردنية 

  
 السلطة ال تمثل الشعب الفلسطيني : القدومي .13

ة الفلسطينية ال تمثل الشعب  ان السلط,قال فاروق القدومي امس بعد لقائه فاروق الشرع: دمشق ـ ا ف ب
  .االحتالل  واعتبر ان االنتخابات المقبلة ليست كاملة النها تجري في ظل,الفلسطيني

  24/1/2006القدس العربي 
  

   المنطار  معبرالشرطة الفلسطينية تكشف نفقاً تحت .14
ن تحت معبـر     أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات األمن عثرت على نفق أرضي حفره فلسطينيو             :د ب ا  
يوجد بداخله معدات هدم وإنارة متقدمـة يبعـد       و  متراً   150وأضافت أن النفق الذي يبلغ طوله نحو         . المنطار

  .فقط عدة أمتار عن أحد المواقع االسرائيلية التابعة للجيش
  24/1/2006البيان 
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  واشنطن والقاهرة تضغطان لتعيين فياض رئيساً للوزراء  .15
ونوت أن واشنطن والقاهرة تمارسان ضغوطاً كبيرة على محمود عباس لتعيين سالم            زعمت يديعوت احر  : غزة

واشارت الى أن فياض محبوب من االدارة االميركية، كما أن          . فياض رئيساً للوزراء بعد االنتخابات التشريعية     
ـ    .المحافل األمنية واالستخبارية االسرائيلية تفضله على غيره من المرشحين         ة والمخـابرات   وقالت ان الحكوم

المصرية أوصتا باالصرار قدر المستطاع على تعيين فياض، على اعتبار أن تلك الخطـوة األمثـل لـضمان                  
 لن يكـون بوسـعها تبريـر عـدم اسـتئناف             عندها ن اسرائيل أل ,استئناف المفاوضات بين السلطة واسرائيل    

   .المفاوضات
  24/1/2006الشرق األوسط 

  
   ليست حراما   لإسرائيالمفاوضات مع  :الزهار .16

: قال محمود الزهار   حيث   .خففت حماس أمس من حدة معارضتها للتفاوض مع إسرائيل         :غزة، القدس المحتلة  
ونقـول إن هنـاك     ,  لكن الجريمة السياسية عندما نجلس مع إسرائيل       ,إن المفاوضات مع إسرائيل ليست حراما     

إن المفاوضات هي وسـيلة     : أضافو. خدع شعبنا نحن ال نريد ان ن    , موضحا بالقول . تقدما والحقيقة غير ذلك   
وإذا كان عند العدو ما يمكن أن يقدمه في وقف العدوان ووقف اغتصاب األرض وانتهاك المقدسـات يمكـن                   

  .إيجاد أي وسيلة لبحث هذا الموضوع عن طريق طرف ثالث
  24/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  الجهاد تدعو إلى مقاطعة االنتخابات حركة  .17

 دعت الجهاد أمس أعضاءها ومناصريها إلى عدم المشاركة فـي االنتخابـات التـشريعية، وأكـدت                 :ب.ف.أ
وأوضحت أن  . اهئ أكدت أنها لن تكون عقبة في طريق إجرا         إال أنها  . االستمرار على طريق الجهاد والمقاومة    

ـ         ,االنتخابات ليست طريقا لتحقيق وحدة الشعب      ث تـستثني الـشعب    بل أداة لتكريس واقع انقسام وتجزئـة حي
 ليس نابعا من موضوع أقلية أو أكثرية،        ةمشاركالوأكدت أن عدم     . 48الفلسطيني في الشتات وفلسطينيي عام      

وأضافت . وإنما ناتج عن التزامنا بالمبادئ والمواثيق التي قضى من اجلها الشهداء وضحى في سبيلها األسرى              
بحرمة الصلح مع دولة االحتالل أو االعتـراف بهـا أو           أن رؤيتنا وتصورنا للصراع ينطلق من ثوابت األمة         

  .أن االنتخابات جزء من عملية التسوية مع العدوموضحة , المفاوضات معها
  24/1/2006البيان 

  
  جنود االحتالل يقتلون طفالً من قرية المغير .18

 إثـر إصـابته      أمساستشهد ليلة   ا   فت أن  :حسام عزالدين ،  رام اهللا  من    24/1/2006 األيام الفلسطينية    ذكرت
بعيار ناري أطلقه أحد جنود االحتالل باتجاه مجموعة من الفتية على الطريق االستيطانية التي تمر من الجهـة                  

وحـسب الروايـة    . طنون أنهم لم يتعرفوا على سبب إطـالق النـار         اوأكد مو  .الشرقية لقرية المغير برام اهللا    
تية كانوا يحاولون إغالق الطريق بالحجارة، وأن أحد الفتية أصيب          أطلقوا النار باتجاه ف    جنودالاإلسرائيلية، فإن   

وحسب مصادر طبية فإن الفتى الشهيد أصيب بطلق ناري قاتل، دخـل مـن الجهـة                 .بجراح خطيرة ثم توفي   
ولم يكن في وضعية تعرض قوات االحتالل للخطر حسب ما يدعي جنود             اليمنى من الظهر وخرج من الصدر     

  .االحتالل
ناطق بلسان جيش االحتالل ادعى ، صـباح اليـوم، ان الجـيش             أن ال  24/1/2006 48 عرب   موقعوجاء في   

  .فتىالسيحقق في ظروف استشهاد 
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    في الضفة واعتقاالت غارات وهمية على غزة .19
 فلسطينياً في أنحاء مختلفة من الضفة الغربيـة،         24ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل أمس         

من ناحيتها افادت مـصادر فلـسطينية ان الـزوارق البحريـة             . راته غارات وهمية على غزة    كما شنت طائ  
  .االسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت القنابل الضوئية تجاه شواطئ بحر رفح

 24/1/2006البيان 
  

  عشرات المواطنين العرب يتظاهرون ضد مخطط اقتالع عرب النقب   .20
 في مدينة هرتسليا، حيث يعقد مؤتمر هرتسليا، ضد مخطـط اقـتالع             أمسن العرب   تظاهر عشرات المواطني  

ورفع المتظـاهرون شـعارات       .عرب النقب الذي تنطوي عليه خطة اعدها مجلس االمن القومي االسرائيلي          
  .باقون على أرضنا ولن نتزحزح، وهتفوا ضد السياسة العنصرية التي يرسخها مجلس االمن القومي

  23/1/2006 48عرب 
  

  مخيم بالطة ال يؤمن بجدوى المشاركة  .21
ال يثق سكان مخيم بالطة لالجئين شمال الضفة الغربية بالشعارات االنتخابية التي يرفعهـا المتنافـسون فـي                  
االنتخابات التشريعية ألنهم يشككون في قدرة السياسيين على إنهاء الفقر والعمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية                

بوعزيز مسؤول كتائب األقصى صعب ان نكون متحمسين للمشاركة وحولنا الدبابات وقـد             ويقول أ  . المتكررة
حماس ستعمل لمصلحة   . يقول حنون ان االنتخابات لن تغير شيئا      و. امتألت مقبرة الشهداء بالعشرات من الشبان     

ظروا حتى يفـوزوا    لو أرادوا ان يفعلوا شيئا من اجلنا لما انت        . حماس وفتح لمصلحة فتح، ال احد يهتم بالشعب       
وفي أزقة مخيم بالطة الضيقة ينتشر شعور بالخيبة من فتح بسبب الفساد واالنقسامات الداخلية               . في االنتخابات 

وقد يدفع هذا بكثيرين إلى التصويت لمـصلحة        . وعدم تحقيق منجزات خالل اكثر من عشر سنوات في السلطة         
حماس تقول انها قـادرة علـى       . ا ال األمن وال السالم    يقول تاجر سأصوت لحماس الن فتح لم تحقق لن         .حماس

  .التغيير وأريد ان أرى ان كان ذلك سيتحقق
 24/1/2006البيان 

  
  البلدة القديمة في الخليل تعيش احتاللْين ورحيل الفلسطيني منها بمليون دوالر  .22

ن البلدة القديمة في ليس في االراضي الفلسطينية وضع مأسوي اكثر من وضع سكا:  فاتنة الدجاني، الخليل
فاالحتكاك شبه يومي وكذلك التحرشات والمضايقات، . الخليل والذين يعيشون تحت رحمة اشرس المستوطنين

 في المئة من سكانها بسبب اعتداءات المستوطنين 68حتى ان البلدة القديمة تحولت مدينة اشباح بعد ان هجرها 
ئيس بلدية الخليل، رفيق النتشة ان قرار اجالء المستوطنين ورأى ر .والحواجز العسكرية التي تقسم البلدة

ايجابي مبدئياً النه يعني انهاء احتالل هذه البيوت، لكنه اعتبر ان القرار سيبقى بال معنى اذا لم يسمح بفتح 
وقال ان المواطنين يعيشون احتاللين، احتالل  . المحال ورفع الحواجز والسماح للمواطنين بحرية الحركة

واعتبرت موظفة في وزارة الشؤون المدنية ان القرار للدعاية فقط، وحتى لو نفذ . يش واحتالل المستوطنينالج
  .فسيكون ذلك اليام فقط، مشيرة الى ان الوجود اليهودي يهدف الى افراغ البلدة من سكانها
توطنين الذين حاولوا وهذا هو حال المواطن نضال العويوي الذي ربما يكون اكبر المتضررين مباشرة من المس

دفع لي المستوطنون مليون دوالر ألخلي منزلي، وعندما رفضت قالوا : فيقول.  طرده من منزله ومنزل اجداده
 وعدت ألجد ابني قد توفي بعد اربع ،كانت زوجتي حامال، لكن الجيش منع سيارة االسعاف. ستخسر اوالدك

واعاد المستوطنون الكرة وطلبوا مني الرحيل . دنا الوليدوكذلك حصل في الحمل الثاني وفق. ساعات من والدته
عانى اوالدي االخرون، واحد ضربه . بمليون دوالر، فقلت اني لو اردت ذلك لفعلته قبل ان افقد ولدي
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المستوطنون بحجر وكسروا جمجمته، وآخر ضربوه بسيخ دخل في فكه، واالصغر كسروا له رجله، في حين 
واخيرا هجموا على بيتي وكان . من مرض نفسي، فيضرب نفسه ويهتاج ألقل سبببات ابني الصغير يعاني 

  .لدي صحافيون اجانب
  24/1/2006الحياة 

  
  الطيبي يرفض نقل القرى العربية داخل اسرائيل الى الضفة .23

 رفض احمد الطيبي، خطة كان أعدها من الجغرافيين االسرائيليين في مؤتمر هرتسليا           :  رام اهللا يوسف الشايب   
لنقل القرى العربية التي تقع داخل الخط االخضر الى أراضي الضفة الغربية ضمن المرحلـة االخيـرة مـن                   

وقال اننا نرفض هذه االقتراحات بشدة، حيث سيشعر العرب في اسرائيل بأنهم العـدو               .مشروع السالم النهائي  
  .األول ربما

  24/1/2006الغد األردنية 
  

   حماس اسرائيل تكرر رفضها التعامل مع .24
 واصلت اسرائيل حملتها االعالمية ضد حماس وكررت رسالتها للفلسطينيين أوالً ثم : اسعد تلحمي،الناصرة

وقالت وزيرة الخارجية ليفني في مقابلة  .للعالم بأنها ترفض التعامل مع الحركة حتى لو فازت في االنتخابات
نتخابات التشريعية باعتبارها تتعارض والقيم مع مجلة نيوزويك ان اسرائيل تنظر الى مشاركة حماس في اال
وأضافت ان محمود عباس يقول انه ضعيف . الديموقراطية كلها وانها لن تقوم بأي اتصال مع منظمات ارهابية

وعندما يكون الزعيم ضعيفاً غير قادر على مواجهة المنظمات االرهابية، هنا تكمن األهمية الفعلية للمجتمع 
هآرتس ان اولمرت طلب الى جاء في و .ن يقبل بمنظمات ارهابية في اي برلمان او حكومةالدولي بالقول انه ل

موفاز تلخيص التوصيات المفترض ان يبلورها طاقمان خاصان، أمني وسياسي بشأن اليوم التالي لالنتخابات 
 أمام وأفادت يديعوت احرونوت ان جهات أمنية اسرائيلية عرضت .ليتم بحثها في جلسة خاصة للحكومة

واتهم رئيس الهيئة  .اولمرت سيناريو ان تفوز فتح في االنتخابات وتتعاون مع حماس في حكومة واحدة
 بنكث تعهده بتجريد الفصائل المسلحة واقامة سلطة محمود عباسالسياسية األمنية في وزارة الدفاع جلعاد 
  .واحدة لكن يبدو انه ال يعتزم تنفيذ تعهده

  24/1/2006الحياة 
  

   سناريوهات لمالمح اليوم التالي 4: تخابات الفلسطينية في عيون اسرائيلاالن .25
وضعت إسرائيل أربعة سيناريوهات لقراءة مالمح اليوم التـالي لالنتخابـات الفلـسطينية،             : والوكاالت القدس

وذكـرت يـديعوت     .مرجعة إمكانية اندالع جولة جديدة من العنف، مجددة رفضها إجراء حوار مع حمـاس             
واضـافت ان   . وت ان حالة التأهب رفعت في إسرائيل خشية موجة عمليات في االيام قبل االنتخابـات              احرون

جهاز األمن يستعد إلى يوم االنتخابات نفسه فيما أن التخوف األكبر هو من تفجير لالنتخابات يؤدي إلى تنفيس                  
هاز األمـن طرحـت أربعـة       أضافت انه في مداوالت اليوم التالي التي أجريت في ج          . الغضب ضد إسرائيل  
 انتصار طفيف لفتح يؤدي إلـى       - :؛ الثاني )احتمال ضئيل ( انتصار كبير لفتح     - :األول: سيناريوهات محتملة 
؛ )احتمـال ضـئيل   ( انتصار حماس وتحول السلطة إلى حماستان        - :؛ الثالث )احتمال عال (التعاون مع حماس    

  ). احتمال ضئيل( تفجير يوم االنتخابات وسيطرة الفوضى - :والرابع
 24/1/2006البيان 
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   ترد التماًسا يطالب بالغاء االنتخابات التشريعية في القدس  إسرائيل .26
 التماسا طالب بالغاء قرار الحكومة الذي يـسمح اجـراء االنتخابـات             ثنينردت المحكمة االسرائيلية العليا اإل    

يؤسفني هـذا  :  اردان معقبا على رفض االلتماس وقال عضو الكنيست   .التشريعية الفلسطينية في القدس الشرقية    
انا متأكد ان في تفـصيل رد االلتمـاس         : وأضاف. الوضع الصعب الذي وضعته الحكومة أمام المحكمة العليا       

  . سوف تنتقد المحكمة خطوة الحكومة التي مكنّت التنظيمات االرهابية من المشاركة
  23/1/2006 48عرب 

  
  ة الفلسطينية نعم ونعم ونعم للدول: ليفني .27

قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني في كلمة ألقتهـا فـي مركـز للدراسـات                :ب.ف. أ ،واشنطن، القدس 
.  أطلب من أوروبا أن تطبق في بالدنا معايير الديمقراطية المطبقة عنـدها            :السياسية االستراتيجية في هرتسيليا   

وتابعت أن نتائج االنتخابات     .نتخاباتاالرهاب بخوض   الديمقراطية في أوروبا ال تسمح ألحزاب ضالعة في اإل        
وقالت إنه يجـب أال تتـضارب المـصالح فـي            .لن تؤثر فقط على السلطة الفلسطينية بل كذلك على إسرائيل         

 إننا  :وأضافت .إسرائيل بين كونها دولة يهودية ودولة ديمقراطية، بل يجب التوفيق بين يهوديتها وديمقراطيتها            
عم ونعم ونعم لدولة وطنية فلسطينية ولكن يجب أن نتأكد من أنها لن تؤسس لدولـة إرهابيـة                  يجب أن نقول ن   

وأوضحت أن قبول المجتمع الدولي حق إسرائيل في الوجود كدولـة يهوديـة              .لتواصل عدوانها على إسرائيل   
قامة دولة فلسطينية   سيتآكل بمرور الوقت مع تطاول الصراع مع الفلسطينيين وقالت إنه ما لم يحدث تقدم تجاه إ               

فإن الضغوط ستزداد من أجل تحويل إسرائيل إلى دولة مزدوجة القومية يتقاسم فيها اإلسرائيليون والفلسطينيون               
وقالت إنه مع ارتفاع معدل المواليد الفلسطينيين فإن هذا سيعني نهاية األغلبية اليهودية فيما تبدو دولة                 .السلطة

إن : وقالـت  . الذي أثاره أولمرت من أجل مبادلـة األرض المحتلـة بالـسالم     إسرائيل اآلن مؤيدة لذلك الجدل    
 سـيتحتم   :وقالـت  .إسرائيل ينبغي أال تجلس وتنظر إلى الجمود كنوع من الحل ولكن أن تحاول إيجاد حلـول               

التخلي عن قسم من أرض إسرائيل بحدودها التوراتية ومن ضمنها الضفة الغربية حفاظاً علـى وجـود دولـة          
لكنها أشارت إلى أن ترسيم حدود إسرائيل سيأخذ باالعتبار أمن إسرائيل والسيطرة علـى               .ة وديمقراطية يهودي

واعتبرت أن الحل القائم على دولتين يحل بحكم األمـر الواقـع مـسألة               .مواقع مهمة بالنسبة للشعب اليهودي    
  .الالجئين الفلسطينيين

  24/1/2006األيام الفلسطينية 
  

   2010 البحلول سالم بيرتس يريد اتفاق .28
قال بيرتس، امام مؤتمر هرتسليا ان العمل يكافح للتوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين بحلول نهاية                : الوكالت

وشـدد  . العقد، اتفاق تكمن اهميته بانهاء النزاع واالنفصال عن الفلسطينيين، وذلك عبر التفاوض المباشر معهم             
ة ستبقى ضمن الخريطة االسرائيلية موضحا ان القـدس يجـب ان تبقـى              على ان الكتل االستيطانية في الضف     

اضاف ان من يعتقد بوجوب الحفاظ على غالبية يهودية في القدس، عليه ان يـسأل               . عاصمة اسرائيل الى االبد   
ولـم  .  الف فلسطيني يحظون بمكانة قاطن لكنهم يعتبرون انفـسهم فلـسطينيين           230نفسه اذا ما كنا نريد ضم       

وقال انه في حال عدم وجود شريك فلسطيني، فاننا سـنتجه           . القيام بانسحابات احادية الجانب من الضفة     يستبعد  
نحو انفصال احادي الجانب، مضيفا ان في جعبته خريطة طريق اخالقية ستوجه مجمل الخطـوات الـسياسية                 

 سـالم مـن دون عدالـة        واالقتصادية التي سأطرحها واقسامها متعلقة ببعضها بعضا، اذ لن يتم التوصل الى           
  . اجتماعية ولن يتم تحقيق العدالة االجتماعية من دون تقدم في السالم

  24/1/2006السفير 
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  !  غير آمنة السرائيل1967يعلون يزعم ان حدود  .29
 ان حـدود عـام      مؤتمر هرتسليا  في محاضرة القاها في      رئيس األركان اإلسرائيلي السابق، موشيه يعلون      قال

 1967وحذر من ان ما اسماه العودة الـى حـدود            . الحالي غير امنة وال يمكن الدفاع عنها       ، في الواقع  1967
دون االعتراف بحق اسرائيل بالوجود كدولة يهودية ومستقلة يمكنه ان يجعل حتى من الـدول التـي وقعـت                   

.  مـصدر العنـف    واعتبر عدم االستعداد لالعتراف باسرائيل بأنه     ! اتفاقيات سالم مع اسرائيل تشكل تهديدا لها      
وبرأيه فان فكرة االرض مقابل السالم ليست واقعية، زاعما ان السلطة الفلسطينية خرقت االتفاقيـات طـوال                 

، بهدف التهـرب مـن      2000وادعى ان الفلسطينيين اتخذوا قرارا بشن حرب على اسرائيل في ايلول            . الوقت
ودعا  .ة المستقبل من خالل وجهة النظر هذه      وحسب رأيه يجب رؤي   ! االعتراف باسرائيل كدولة يهودية مستقلة    

الى مواصلة العدوان على الفلسطينيين تحت ستار ما اسماه خلق ميزان ردع يتم من خالله جباية ثمن باهظ من                   
ـ كما دعا الى مواصلة     . الجانب الثاني لقاء كل اطالق نار تتعرض له اسرائيل من مناطق تم اخالؤها             سيطرة ال

وزعـم ان   . مع السلطة وفي اعماق اراضي السلطة بهدف منع تهريب اسلحة وارهابيين          على المعابر الحدودية    
عدم سيطرة اسرائيل على المعابر قد يحولها الى هدف للمجاهدين الـذين يحـاربون فـي العـراق وللقاعـدة                    

  !.وحماس
  23/1/2006 48عرب 

  
  بقاء الجدار وقدس  وضم ال67 رفض عودة الالجئين وحدود :األحزاب االسرائيلية الكبرى تتفق .30

ليكود انها تجتمع حول الأكدت البرامج السياسية لألحزاب االسرائيلية الثالثة الكبرى كديما والعمل و: الناصرة
 .ما يوحدها في أبرز القضايا أكثر مما تختلف وأن الفوارق تكاد تكون شكلية وتالعباً لفظياً في أحيان كثيرة

يرتس ونتانياهو، في مؤتمر هرتسليا فإن األحزاب الثالثة تلتقي في عدد ووفقاً لبرنامج كديما وخطابي عمير ب
  :من القضايا

  .1967 ال للعودة الى حدود العام -
  . ال لعودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم-
  ).القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الى األبد( ال لالنسحاب من القدس العربية المحتلة -
دار الفاصل في أراضي الضفة الغربية والقدس وإبقاء الكتل االستيطانية في الضفة الغربية  نعم التمام بناء الج-

  .والقدس تحت السيطرة االسرائيلية
  24/1/2006الحياة 

  
   بمستوطنات قائمة48اقتراحا لتبادل مناطق يسكنها فلسطينيو: مؤتمر هرتسليا .31

هرتسليا السادس اقتراحا لتبادل مناطق يسكنها      مؤتمرفي   عرضت مجموعة من الباحثين      : امال شحادة  ،الناصرة
 بمستوطنات قائمة واالقتراح نقل منطقة المثلث الجنوبي ومناطق عربية حول ام الفحـم ومدينـة                48فلسطينيو

وعرضت المجموعـة دراسـة     . الطيبة الى السلطة الفلسطينية مقابل غوش عتسيون ومنطقني موديعين والكنا         
 بدعم مالي من االتحاد االوروبي وتشير فيها الى ان الخط االخضر يكون الحـدود    لتصوراتها المستقبلية اعدتها  

  .جدار على ان استبدال المناطق تكون بنسبة واحد الى واحدالبين الدولتين وليس 
  24/1/2006الرأي األردنية 

  
  متشائمون حول فرص السالم في الشرق االوسطسرائيليون اال: إستطالع .32
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لنتائج االستطالع الذي قام به معهد دحاف الذي سيعلن عن نتائجه في مؤتمر هرتزيلية، طبقا : ترجمة الزيتونة
% 48كما ان . من الجمهور االسرائيلي متشائم من فرص السالم حول النزاع الفلسطينيي االسرائيلي% 77فإن 

احد من كل خمسة  سنة القادمة، بينما و20من المستطلع رأيهم يعتقدون أنه لن يكون هناك اي تغير خالل ال
ان % 29وتوقع . 2025اسرائيليين يتوقعون الوصول الى سالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين خالل عام 

  .توقعوا الوصول الى حل% 22الصراع سيسوء في الفترة القادمة و
أشارت هآرتس أن هذا االستطالع سيناقش في الوكالة اليهودية في جلسة خاصة برئاسة زئيف بيلسكي 

  .اشتراك المبعوث االمريكي السابق دنيس روس والمحامي المشهور ألن ديرشوتزوب
قالوا ان حدود اسرائيل ستظل كما % 30 سنة القادمة، فقط 20وحول كيف ستكون حدود اسرائيل خالل ال

العودة الى %  27 مع تغيرات ثانوية، وتوقع 1967قالوا ان اسرائيل ستعود الى حدود % 18هي، وحولي 
أما .  ضم ارض اكثر في الضفة الغربية% 18 مع إلحاق كتل المستوطنات الرئيسية، بينما توقع 1967حدود 

 سنة 20قالوا ان االماكن المقدسة ستبقى تحت السيادة االسرائيلية في ال% 43بالنسبة لألماكن المقدسة هناك 
) االقصى(سطينية على جبل الهيكلتوقعوا سيادة اسرائيلية على الحائط الغربي والسيادة الفل% 30القادمة و

 .قالوا أن االماكن المقدسة ستكون تحت اشراف مشترك% 25و
  24/1/2006 هآرتس

  
  الجيش سيخلي المستوطنين من سوق الخليل، االسبوع القادم  .33

 شرطي سيخلون، االسبوع القادم، المستوطنين الذين استولوا على محالت تجارية           1500ادعى دان حالوتس ان     
وكان يتحدث امام لجنة الخارجية واالمـن البرلمانيـة،    .ة في سوق الخليل، والبؤرة االستيطانية عمونة فلسطيني

  .مشيرا الى انه سيتم اتباع ذات الطريقة التي استخدمت خالل اخالء مستوطنات غزة
  24/1/2006 48عرب 

  
   الى المتدينين للوصولاولمرت يستعين بارييه درعي  .34

الى الوسـاطة بـين      ارييه درعي، ان االخير يسعى     لمرت، والرئيس السابق لشاس   قالت مصادر مقربة من او    
وحسب ما نقله موقـع يـديعوت احرونـوت فـان           . اولمرت واوساط المتدينين لتقريبه منهم عشية االنتخابات      

وحسب المصدر تحـول درعـي الـى        .  عادت وتوطدت مؤخرا اثر تسلم اولمرت لقيادة كديما        هماالعالقات بين 
  .  لدى اولمرت لشؤون المتدينينمستشار

  24/1/2006 48عرب 
  

  هاحقق في ظروف استشهاد فتى فلسطيني بنيران قواترائيل تسإ .35
ادعى ناطق بلسان جيش االحتالل االسرائيلي، صباح اليوم، ان الجيش سيحقق في ظـروف استـشهاد فتـى                  

لي قد ادعى مساء امس ان قواتـه        وكان مصدر عسكري إسرائي    .فلسطيني بنيران قوات االحتالل قرب رام اهللا      
أطلقت النار على عدد من الفلسطينيين شوهدوا وهم يضعون جسما مشبوها على إحدى الطرقات فيما زعمـت                 

  .اإلذاعة اإلسرائيلية أن الفتى كان يستعد لرمي الحجارة قرب مستوطنة شيلو
  24/1/2006 48عرب 

  
  اطباء شارون اخفوا اصابته بمرض اشد خطورة من العاهة القلبية : هآرتس .36
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كشفت هآرتس في عددها الصادر اليوم الثالثاء، معلومات طبية حول حالة شارون، تشير فيها الى ان وضـعه                  
وحـسب   .الصحي بعد اصابته بالجلطة الدماغية االولى كانت اشد خطورة مما عرضه االطباء والمستـشارين             

فة فان معلومات طبية وصلت اليها تشير الى ان شارون عانى من امراض قلبية اشد خطورة من العاهة                  الصحي
وقال اطباء للصحيفة انه كان من المفضل االسراع بـاجراء عمليـة            . القلبية التي اعلن عنها االطباء في حينه      

ماغية االولـى، خـشية اصـابته       القسطرة لشارون وعدم السماح له بمغادرة المستشفى بعد اصابته بالجلطة الد          
وقالت هآرتس انه خالفا لما اعلنه االطباء من ان شارون مصاب بعاهة في القلب منذ الوالدة،                . بنزيف دماغي 

فان المعلومات التي وصلتها تشير الى اصابته بامراض اخطر، احدها حدوث ثقب كبير بين البطـين االيمـن                  
مريض بجلطة دماغية حادة، وهو ما لم يكشفه االطبـاء للجمهـور    وااليسر في القلب من شأنه تسريع اصابة ال       

وبسبب هذا الثقب يعاني شارون من جريان معاكس للدم بين البطـين             .حين قرروا نشر الملف الطبي لشارون     
االيمن وااليسر في القلب، االمر الذي يشير الى عاهة في الرئتين ايضا، وهذا ما يمكنه ان يؤدي ايـضا الـى                     

  .  ينزيف دماغ
  24/1/2006 48عرب 

  
  ! صحفي اسرائيلي يتجند في المساعي الجارية النقاذ عمري شارون .37

تبين خالل الجلسة الثانية من جلسات سماع الشهود وعرض االدلة في محاكمة عمـري شـارون، اليـوم، ان                   
 .الفـساد عمري تمكن من تجنيد احد الصحفيين في المساعي الجارية لتجميل صورته وانقاذ جلدته مـن تهـم                  

فخالل الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح اليوم، وقف الصحفي اري شبيط للدفاع عن صديقه عمري قائال ان                 
وادعى ان عمري اخذ على نفـسه       . الجمهور االسرائيلي احب اريئيل شارون بفضل العمل الذي قام به عمري          

ض لالهانة، وادرك ان اسرائيل الجديدة ال        بعدما رآه يتعر   99-98اعادة والده الى الحلبة السياسية في سنوات        
وادعى ! تعرف والده، ولذلك اخد على نفسه مهمة اعادته وخدمته ألنه رآى فيه الشخص الذي يمكنه انقاذ الدولة           

وادعى ان عمري ليس    ! انه ال يصادق السياسيين عادة، لكن صداقته لعمري توطدت بفعل ما اسماه حادث عمل             
  !ة ومتواضعةمتعجرفا ويعيش حياة بسيط

  24/1/2006 48عرب 
  

  جلسة خاصة للكنيست لمناقشة تقرير الفقر  .38
يعقد الكنيست الخميس جلسة خاصة لمناقشة تفشي ظاهرة الفقر في اسرائيل في ضوء المعطيات التـي كـشف                  

وقد بادرت الى هذه الجلسة عضو الكنيست زهافا غلؤون، بعـد تجنيـدها       . عنها تقرير مؤسسة التأمين الوطني    
   . نائبا25واقيع ت

  24/1/2006 48عرب 
  

  يديعوت احرونوت عملت على اخفاء تحقيقات صحفية ضد شارون ونجله  .39
ادعى المحرر السابق لملحق سبعة أيام التابع ليديعوت احرونوت في دعوى رفعها ضد الصحيفة في محكمـة                 

واضاف أن رئيس   . وظيفته تقريبا  وابنه عمري كلفته     شارونالعمل االسرائيلية أن محاوالته لنشر تحقيقات ضد        
تحرير الصحيفة، وصاحب الصحيفة عمال على التقليل من الحقائق الواضحة في تحقيق صحفي كشف تـسلط                

  . شارون ونجله عمري على المجالس الدينية
  23/1/2006 48عرب 

 
   وبيرتس ونتنياهو بالكوفية  أولمرتمنشورات إسرائيلية تظهر  .40
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ين المتطرف يشارك في االنتخابات اإلسرائيلية، منشورات تظهر قادة األحـزاب           وزع حزب إسرائيلي من اليم    
وكتب على هذه المنشورات التي وزعتها الجبهة       . اإلسرائيلية الثالثة الرئيسية وهم يعتمرون الكوفية الفلسطينية      

  )ب.ف.أ. (اليهودية الوطنية ابحث عن الفوارق
  24/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
   سودانياً دخلوا الحدود عبر مصر26ل إسرائيل تعتق .41

مواطناً سودانيا دخلوا   26 ذكرت اذاعة االحتالل االسرائيلي أن قوات حرس الحدود اعتقلت أمس            :د ب أ  ،  غزة
وقالت مصادر بشرطة االحتالل ان معظمهم ينتمون للمعارضـة الـسودانية،            . مصر معإسرائيل عبر الحدود    
  . حسبما نقلت االذاعة

  24/1/2006ة الغد األردني
  

   %0.25 بنسبة الفائدةعميد بنك إسرائيل قرر رفع  .42
شباط لتصل الى    ابتداء من أول فبراير   % 0.25 قرر عميد بنك اسرائيل االثنين رفع الفائدة بنسبة          :ياسر العقبي 

لوبا بنك إن قرار رفع نسبة الفائدة مط      الوادعت مصادر في     %.6.2، فيما ترتفع فائدة البرايم الى نسبة        4.75%
من أجل مواصلة دعم استقرار واستمرار ثبات األسعار في إطار حدود هدف التضخم المـالي الـذي قررتـه                   

وقالت المصادر ذاتها إن رفع الفائدة الحالية سيزيد ثبات االقتصاد خاصة ازاء عدم الوضـوح فـي                  .الحكومة
وعقب رئيس تنظـيم     .ع في العام الجاري   التطورات السياسية وعلى خلفية استمرارية النمو السريع نسبيا المتوق        

وسياسة رفع الفائدة يجب ان تنفذ بشكل حذر ومسؤول مـع           . الحديث عن قرار متسرع   : الغرف التجارية، قائال  
األخذ باالعتبار التأثير السلبي الذي قد يطرأ على النمو االقتصادي وعلى زيادة مصروفات القطـاع التـشغيلي               

  .ك المنزليوعلى زيادة مصروفات االستهال
  24/1/2006 48عرب 

  
  الحكومة تمس بحق العيش بكرامة  : جمعية حقوق المواطن .43

قالت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ان تقرير الفقر الذي صـدر االثنـين يثبـت أن سياسـة الحكومـة                     
فـي العـيش    اإلقتصادية في السنوات األخيرة مست بالطبقات المستضعفة في المجتمع وبحق مواطني الدولـة              

ويثبـت  . وقالت ان ارتفاع عدد األطفال الفقراء في إسرائيل يخلق جيالً جديدا أكثر فقرا مـن سـابقه                . بكرامة
ارتفاع نسبة العائالت الفقيرة أن النداء للخروج إلى العمل غير كاف، وأن على الدولة ضـمان أجـر مناسـب       

  . للعمال وعلى السلطات تطبيق قوانين حماية العمال
  24/1/2006 48ب عر

  
  معدل نمو االقتصاد الفلسطيني العام الماضي % 9: سنقرط .44

 اكد مازن سنقرط على جاهزية فلسطين حاليا الستقطاب استثمارات عربية للمساهمة في عملية التنميـة                :عمان
ـ              . واعادة االعمار  و واضاف ان االقتصاد الفلسطيني قابل للنمو على اسس متينة، مـشيرا الـى ان نـسبة النم

عن العام السابق، كما    % 22، حيث ارتفع حجم الصادرات بنسبة       % 9االقتصادي بلغ في نهاية العام الماضي       
من مـستوى   % 5,22وتراجعت نسبة البطالة خالل العام الماضي الى مستوى         % 18ارتفعت الواردات بنسبة    

  %.10، وارتفع متوسط دخل الفرد بنحو 26%
  24/1/2006الدستور 
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  مغلق نهائيا .. ملف التعويضات المرفوضة :طينيةالسلطة الفلس .45

مساعي في فتح ملف مطالبات التعويـضات الفلـسطينية         الأعلنت السلطة الفلسطينية عن إخفاق       :عدنان مكاوي 
  المرفوضة، موضحة بأن هذاالملف قد طوي وال مجال لفتحه من جديد عبر أي جهة أو مكتب أو فئة في 

  
  .بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينيةجاء ذلك في  !الداخل والخارج

  24/1/2006القبس الكويتية 
  

   بانتهاء تنفيذ مشروع تحتفلالتربية  :نفذ بالشراكة وبدعم أميركي .46
احتفلت وزارة التربية والتعليم العالي، في مقرها برام اهللا، أمس، باالنتهاء من تنفيذ مشروع تحسين                :حنان قرط 

وأكد زكارنـة أهميـة مـشروع     ،USAIDممثل الوكالة األميركية للتنمية الدولية  البيئة المدرسية، بحضور ،     
تحسين البيئة المدرسية، الذي نفذ بدعم من الوكالة األميركية، وقال إنه سيساهم في تحسين البيئة المدرسية من                 

لغـت القيمـة     مدرسة، فيمـا ب    20خالل تحسين البنية التحتية، وبناء وصيانة الوحدات الصحية والمشارب في           
  .  ألف دوالر497اإلجمالية للمشروع 

  24/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  أسبوع للصناعات األردنية في غزة  .47
تقرر اقامة اسبوع للقطاعات الصناعية والخدماتية االردنية في قطاع غزة بهدف دعـم             : فارس شرعان ،  عمان

ية من الصناعات المتوسطة والخفيفة مـن جهـة         االقتصاد الفلسطيني من جهة وتلبية احتياجات السوق الفلسطين       
ويتضمن االسبوع الذي تنظمه المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية منتجات ألهم الصناعات             .أخرى

  . االردنية القادرة على منافسة مثيالتها االجنبية من حيث الجودة واالسعار
  24/1/2006الشرق األوسط 

  
   الفلسطينية  للمرأةقليدية افتتاح معرض الصناعات الت .48

بدأ أمس على مسرح االتحاد النسائي العام في أبوظبي معرض الصناعات التقليديـة               :أميرة الرئيسي ،  أبوظبي
للمرأة الفلسطينية، وذلك بدعم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة                  

  .الفلسطينية
  24/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  تقرير دولي يستعرض تعاظم قوة حماس في الشارع الفلسطيني  .49

صدر عن المجموعة الدولية لحل االزمات التقرير التاسع واالربعين عن الشرق االوسط ، واستعرض التقرير               
تعاظم قوة حركة حماس في الشارع الفلسطيني واالزمات الداخلية التي تمر بها حركة فتح ومواقف كل منهمـا                  

ن االخر ومصلحة حماس في خوض االنتخابات التشريعية والمواقف الدولية المترتبة علـى ذلـك وتراجـع                 م
وخلص التقرير الـى عـدد مـن         . كحل مرحلي    1967حماس وقبولها باقامة دولة فلسطينية على حدود عام         

م قانون االحـزاب    التوصيات الموجهة الى كل من السلطة الوطنية وحركة حماس اهمها دعوة السلطة الى تقدي             
السياسية للمجلس التشريعي خالل مئة يوم على تشكيل الحكومة القادمة القراره بحيث يـنص علـى تـسجيل                  

ودعـا   . رسمي لجميع المنظمات السياسية التي تسعى لتحقيق اهدافها من خالل االساليب القانونية والـسلمية               
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شهر واعطاء دور ايجابي للجهود السلمية ، وتأييد اقرار         لمدة ستة ا  '' التهدئة  ''التقرير حركة حماس الى تجديد      
المجلس التشريعي لقانون االحزاب وتسجيل كتلة االصالح والتغيير كحـزب سياسـي منفـصل ومـستقل ،                 
واالشتراك في صياغة وتأييد اقرار قانون االمن االساسي من المجلس التشريعي والتعاون مع السلطة في نزع                

ع فوري لحمل السالح العلني ووقف دائم للهجمات ضد اهداف مدنية ووقـف حيـازة               السالح التدريجي ، ومن   
  وصناعة وتجربة االسلحة ، وتوحيد جميع العناصر المسلحة تحت اشراف سلطة الحكومة المركزية ، وان 

  
  . تعلن قبولها واحترامها لتسوية بقيام دولتين على اساس تفاوضي 

  24/1/2006الدستور 
  

  لن نعترف بحكومة تشارك فيها حماس: لامريكا السرائي .50
مصادر اسرائيلية ذكـرت ان  أن :  ردينة فارس وعبدالقادر، عن مراسليها غزةمن  24/1/2006 عكاظ   ذكرت

االدارة االمريكية وعدت اسرائيل بعدم االعتراف بالحكومة الفلسطينية القادمة اذا كانت برئاسة حماس او حتى               
واعتبرت ان االعتراف بحكومة ترأسها حماس يتنـاقض مـع القـانون             . ةاذا شارك فيها ممثلون عن الحرك     

  . وقالت المصادر ان اسرائيل تلقت تطمينات مشابهة من خافيير سوالنا وميجيل موراتينوس.االمريكي
رفض احمد قريع الموقـف      الى   : وليد عوض  ، عن مراسلها  رام اهللا  من  24/1/2006 القدس العربي    وأشارت

 بأن الفلسطينيين سيسيرون خلف من يختارهم الشعب الفلسطيني وبأنه اليحق الية جهة كانت              االمريكي، مؤكدا 
 .التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي

  
  من الصعب التعامل مع تنظيم ارهابي مثل حماس: بلير .51

عد رفض توني بلير تحديد موقف بالده من التعامل مع حكومة فلسطينية تؤلف ب:  بارعة علم الدين، لندن
واعتبر ان قراراً بشأن ذلك يتخذ بعد االنتخابات، غير . االنتخابات التشريعية قد يكون فيها أعضاء من حماس

  .انه استدرك بالقول ان من الصعب التعامل أو إقامة حوار مع تنظيم ارهابي مثل حماس ال ينبذ العنف
  24/1/2006الحياة 

  
     ويخافون فوز حماسسطينية الفلبالديمقراطيةالمراقبون الدوليون يشيدون  .52

أعرب رئيس الوزراء السويدي األسبق كارل بلت أمس عن ثقته بقدرة الفلسطينيين علـى اجـراء انتخابـات                  
لقد كنت هنا العام الماضي لدى إجراء االنتخابات الرئاسية وقد كانـت            : وقال بلت  .تشريعية ديمقراطية ونزيهة  

وأضاف وأريد أن أعرب عن إعجابي الكبيـر بقـدرة           .ابات أفضل انتخابات جيدة وأتوقع أن تكون هذه االنتخ      
نحن قلقون ازاء وجود مجموعـة      : قال بلت  و .الفلسطينيين على ممارسة الديمقراطية في هذه الظروف الصعبة       

مثل حماس يدعو ميثاقها الى تدمير دولة عضو في هيئة األمم المتحدة، هذا غير مقبول ولم يعلنوا عن رفضهم                   
دعونا نحكم على األفعال، لننتظر     : وأضاف. ك في الوقت نفسه من يحاول تقديم وجه جديد لحماس         للعنف وهنا 

  .مالنتائج أوالً قبل أن نصدر األحكا
  24/1/2006الخليج اإلماراتية 

  
  أوروبا تواجه معضلة بشأن حماس بعد االنتخابات الفلسطينية .53

 األوروبي ال يستبعد العمل مع حكومـة فلـسطينية          إن االتحاد :  قالت فيرارو فالدنر، أمس     :رويترز،  بروكسل
نحن مستعدون مبدئياً للعمل     و .تضم حركة حماس بعد االنتخابات، بشرط أن تعمل من أجل السالم مع إسرائيل            
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وإذا حققت حماس نتيجة طيبة فإنهـا قـد تطالـب    ،  مع أية حكومة للفلسطينيين تسعى للسالم بالوسائل السلمية   
  . في المئة من األصوات40 و 30 وتتوقع فالدنر حصول حماس على ما بين .بتولي حقائب وزارية

  24/1/2006األيام الفلسطينية 
  

  الضغوط األميركية تقف وراء المقابلتين التلفزيونيتين مع مروان البرغوثي .54
 ضغوط  لبرغوثي لم يكن صدفة، بل جاء كنتاج      لمروان ا قالت صحيفة يديعوت ان توقيت المقابلتين التلفزيونيتين        

 عـن مـصادر     الـصحيفة ونقلت   .هائلة مارستها الواليات المتحدة، على اسرائيل من اجل السماح بالمقابلتين         
فلسطينية لم تسمها، ان جهودا كبيرة يبذلها مسؤولون رفيعو المستوى في االدارة االميركية، لمساعدة الـرئيس                

 .ن لمساعدة فتح في الفـوز باالنتخابـات       وحسب المصادر فان واشنطن مستعدة لعمل أي شيء ممك        . ابو مازن 
وقالت الصحيفة ان التدخل االميركي في االنتخابات الفلسطينية، بلغ اوجه في االسبوعين االخيرين، بعد سلسلة               
من المحادثات بين مسؤولين فلسطينيين واميركيين كبار، استبقت باجتماع بين ابو مـازن ومـساعدي وزيـرة     

  .الخارجية
  24/1/2006الشرق األوسط 

  
  في صمت قراراالحتفال بالهولوكوست تركيا توقع .55

وقعت تركيا بشكل صامت على قرار األمم المتحدة الذي صدر مؤخرا والذى ينص على اعالن               :  ا ش ا     ،أنقرة
 وأكدت صحيفة وطـن     0يوم السابع والعشرين من شهر يناير من كل عام يوما لالحتفال بذكرى مذابح اليهود               

كيا وقعت على هذا القرار بدون ابالغ الرأى العام التركى بعـدما قـدمت الـدعم الكامـل                  التركية امس أن تر   
  .لصدوره من األمم المتحدة 

  24/1/2006الوطن العمانية 
  

  لجنة عربية تناقش انتهاكات اسرائيل لحقوق االنسان الفلسطيني  .56
ق االنسان بمشاركة ممثلـين عـن االردن        بدأت هنا اليوم اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقو        : بترا،  القاهرة

 وقال رئيس اللجنة ان اللجنة ستناقش على مدى اربعة ايام عددا من القضايا المتعلقـة                0ومختلف الدول العربية  
باالنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية المحتلة ومنهـا انتهاكـات حقـوق المعتقلـين                

ار السن والمعوقين وقيام اسرائيل بانتزاع ممتلكات الفلسطينيين وهـدمها لمنـازلهم            والمسجونين واالطفال وكب  
  0وتجريفها الراضيهم الزراعية

  23/1/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  

  !!كلهم في خدمة حزب السلطة .57
  ياسر الزعاترة 

الكفيلة بتوفير فوز معقول لحركة     ال يجد اإلسرائيليون واألمريكيون أدنى حرج في اتخاذ الكثير من اإلجراءات            
فتح، ومعها عدد من القوى التي تقترب من برنامجها السياسي، وبالطبع على خلفية المخاوف من فـوز كبيـر                   

  .لحركة حماس
إذ ال قيمة هنا لكل تلك التصريحات التي تتحدث عن تراجعات من قبل هذه األخيرة وقبول من طرفها لمنطـق                    

جرى التركيز على تـصريحات مرشـح       -، األمر الذي نفاه عدد من قادتها المهمين         التفاوض مع اٍإلسرائيليين  
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القدس محمد أبو طير، وهو رجل بعيد عن المطبخ السياسي للحركة، فيما تم تجاهـل عـشرات التـصريحات                   
  .-األخرى لقياداتها األخرى

طة الطريق زمن لن يـضيعه      وفي العموم فإن ما بين حماس وبين القبول بطروحات فتح المتعلقة بأوسلو وخري            
  .اإلسرائيليون في مغامرات غير مضمونة بحال

من هنا كان ال بد من حراك سياسي وميداني يسعى إلى فرض نتيجة مختلفة لالنتخابـات ال تـسمح لحمـاس                     
بتخريب اللعبة، أو حتى تعطيلها، ومن هنا جاءت الخطوات الكثيرة المتعلقة بدعم حركة فـتح، وبمـا ال يقـل                    

دعم آخرين في الساحة يمكن أن يحصلوا على نسبة من المقاعد تتحالف مع فتح عند التـصويت علـى                   أهمية  
  .المسار السياسي

يعرف الفلسطينيون أن ثمة كتالً انتخابية ممولة بالكامل من األمريكيين ومن األوروبيين، بل إن فائضاً كبيـراً                 
لموقف بالنسبة لحركة فتح ال يتوقـف عنـد حـدود        سيدخل جيوب رموزها بعد تمويل الحملة االنتخابية، لكن ا        

ال قيمة تذكر لما كشفته نيويورك تايمز بشأن مبلغ سخيف وهو مليونا دوالر قـدمت لـدعم أنـشطة                   -التمويل  
 بل يتجاوزه نحو سلوك سياسي وأمني له دالالته التي ال تخفى علـى              -تساعد السلطة في كسب أصوات الناس     

سرائيلي بمنع مرشحي حماس من الدعاية االنتخابية في القدس نموذجاً حيـاً لهـذا              المعنيين، وقد كان القرار اإل    
  .السلوك

األمريكية والغربية على حكاية تصويت رجال األمن قبل الناس في دوائـرهم            '' الديمقراطية''أن تسكت الدوائر    
تخابات مشابهة، فيما يعـرف  الخاصة، فلذلك دالالته المهمة أيضاً، إذ لم نسمع من قبل عن شيء كهذا في أية ان     

الجميع أن جميع تلك األصوات ستجير لصالح حركة فتح بصرف النظر عن قناعـة المـصوتين، بـل حتـى                    
  ! أوراقهم االنتخابية، مع أن شرطياً لن يضحي برزق عياله من أجل التصويت لحركة حماس؟

ددت بها لجنة االنتخابات الفلسطينية قبـل       بعد هذه الخطوة اإلشكالية التي سكت عنها المراقبون الدوليون، فيما ن          
أن تسكت هي األخرى، جاء الظهور اإلعالمي لمروان البرغوثي خالفاً للقوانين اإلسـرائيلية بـشأن أسـرى                 
المؤبدات، فيما سبقه السماح له بالتواصل اليومي مع قادة فتح من أجل ترتيب القائمة االنتخابيـة، وقـد كـان                    

دم خطاباً مقاوماً ووحدوياً في آن يليق بأسير في سجون االحتالل، ما يعنـي أن               ظهور الرجل مدروساً، حيث ق    
  .ما جرى سيصب من دون شك في صالح حركة فتح

ترى، هل يمكن للسلطات اإلسرائيلية أن تسمح لمرشحي حماس األسرى مثل محمد جمال النتشة، بطل الخليـل            
 على الجزيرة كي يتواصال مع الشارع الفلـسطيني؟         األروع أو جمال أبو الهيجا، رمز مخيم جنين، أن يظهرا         

الصحف اإلسرائيلية تتحدث عن خطوات أخرى اتخذت وستتخذ من أجل دعـم الـسلطة خـالل                !! كال بالتأكيد 
اليومين األخيرين قبل االنتخابات، وهي ستصب من دون شك في ذات الخانة المتعلقة بالسعي لـضمان فـوز                  

. تى ال يضطر اإلسرائيليون إلى المواجهة مع شـريك أصـولي متطـرف            معقول للحزب الفلسطيني الحاكم ح    
كان صحيحاً إلى حد كبير، أعني ما يتعلق برفض اإلسرائيليين          '' المتلفز''والحال أن ما قاله البرغوثي في حديثه        

نـسيق  للشريك الفلسطيني، أكان محمود عباس أم محمود الزهار، لكن الثابت بالمقابل أنهم يريدون من يقبل الت               
  .معهم رغم عدم االعتراف به كشريك

ألم تقدم السلطة قارب النجاة لشارون عندما وافقت على تنسيق االنسحاب من القطاع معه؟ هل تذكرون ما قاله                  
  ! صائب عريقات عن تهديد شارون لعباس بمصير عرفات إذا رفض تنسيق االنسحاب من القطاع معه؟

  24/1/2006الدستور 
  

  ومرشحيهاامريكا تدعم حماس .58
  رأي القدس
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اعترفت متحدثة باسم القنصلية االمريكية في القدس المحتلة امس بان حكومتها انفقت نحو مليوني دوالر في 
محاولة لتعزيز حركة فتح ومرشحيها في مواجهة حركة حماس قبل االنتخابات التشريعية التي تبدأ غدا 

عمل مع السلطة الفلسطينية لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وقالت المتحدثة ان هذا الدعم استهدف ال. االربعاء
 .والممثلين الديمقراطيين وليس فتح فقط

هذا االعتراف يؤكد تدخالً امريكياً مباشرا في االنتخابات الفلسطينية، ومحاولة متعمدة للتأثير بنتائجها بحيث 
 .يةتأتي متناغمة مع رغبات البيت االبيض ونظرته للديمقراطية الفلسطين

فاالدارة االمريكية تدعم السلطة النها تقبل بالتفسير االسرائيلي لخريطة الطريق، وال تجرؤ علي انتقاد السياسة 
االمريكية المنحازة للدولة العبرية بالقوة المطلوبة، وترتضي المفاوضات كطريق وحيد لحل الصراع العربي ـ 

لمقاومة، وترفض اتفاقات اوسلو، وتتمسك بالثوابت وتعارض حركة حماس النها تؤمن بشرعية ا. االسرائيلي
 .الفلسطينية االساسية مثل حق العودة لالجئين واستعادة القدس المحتلة، وازالة جميع المستوطنات والمستوطنين

ومن المفارقة انه عندما وزعت حركة حماس وثيقة امريكية رسمية تؤكد دعم مرشحين معينين من حركة فتح 
م الفلسطيني االسبق نبيل عمرو، نفت السلطة مثل هذه المزاعم، وقالت ان الوثيقة مزورة، مثل وزير االعال

بينما هدد السيد عمرو بمقاضاة حركة حماس بتهمة القذف في حقه واالساءة اليه، ونفي تلقي اي اموال امريكية 
 .لدعم حركته االنتخابية

عية، ان االدارة االمريكية، او باألحري بعض من سوء حظ السلطة، وبعض مرشحيها في االنتخابات التشري
العاملين فيها، ال يستطيعون كتم االسرار، وان الصحافة االمريكية قادرة علي الوصول اليها اذا ما جري 

وهذا ما حدث يوم امس عندما فضحت صحيفة نيويورك تايمز االنحياز االمريكي تجاه السلطة وحزبها . كتمها
 .لمسخرة لمساعدة بعض رموزها المرشحة في االنتخابات الحاليةالحاكم، وذكرت االرقام ا

انه مبلغ امريكي زهيد تتضاءل قيمته امام حجم الضرر الذي سيلحق بحركة فتح ومرشحيها من جراء القبول 
فالناخب الفلسطيني سيصاب بالصدمة عندما يعلم ان مرشحي الحزب الحاكم مدعومون من واشنطن التي . به

 .الحتالل العراق، وتساند كل العمليات االجرامية االسرائيلية في المناطق المحتلةارسلت قواتها 
االدارة االمريكية اضعفت فرص حزب السلطة في تحقيق فوز كبير، وعززت فرص حماس في تحسين 

 .وال نعتقد ان هذه االدارة قصدت التوصل الي مثل هذه النتائج. حظوظها االنتخابية
 تريد ديمقراطية نزيهة تعكس رأي الغالبية الشعبية، وانما تريد ديمقراطية فلسطينية مفصلة االدارة االمريكية ال

 .علي مقاس سياساتها، التي هي سياسة اسرائيل في المنطقة العربية
هذه التدخالت االمريكية في العملية الديمقراطية الفلسطينية ستكون لها انعكاسات سلبية علي صورة امريكا، 

 ضربة لمصداقيتها وكل احاديثها عن الديمقراطية وحقوق االنسان، وستجعل الجماعات المتطرفة، مثلما ستشكل
 .اسالمية وغير اسالمية، الرابح الوحيد من جراء هذه السياسات والتدخالت االمريكية الغبية

  24/1/2006القدس العربي 
  

  خمسة سيناريوهات: ديموقراطية البنادق .59
  موشيه العاد 

وسيتركز أساس االهتمام الشعبي فـي      .  القادم سينتخب الفلسطينيون ممثليهم في المجلس التشريعي       يوم األربعاء 
الصراع بين قائمتين ـ بين فتح العلمانية وبين حماس االسالمية ـ األصولية، بين النهج البرغماتي الذي يبدي   

 تكون دون قيام دولة علـى أسـاس         استعداداً مبدئياً التفاق سياسي مع اسرائيل وبين رفض كل إمكانية لتسوية          
ومع أن استطالعات الرأي العام تتحرك بين تعادل الطرفين وبين تفـوق            . الشريعة االسالمية بين النهر والبحر    

طفيف لحركة فتح، إال أنه وفي جميع األحوال، تخطو حماس ـ في خطوة تتناقض ظاهرياً مـع كـل مبـادئ     
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ويرى أبومازن في انضمام حمـاس الـى        . ياسية بالمناطق الفلسطينية  الحركةـ باتجاه االنخراط في الحياة الس     
  .االئتالف الحكومي خطوة هي األقل ضرراً في الوضع الراهن على األقل إن لم تكن إنجازاً

 كان ياسر عرفات يوجه تعليماته ليليـاً الـى          1996ما الذي دفع بحماس كي تحيد عن مبادئها؟ في شتاء العام            
يل الرجوب قبيل اللقاءات مع الطاقم االسرائيلي حول تنفيذ اتفاق أوسلو ب، وبعـد ذلـك                الحاج اسماعيل وجبر  

مباشرة كان يتوجه لتوجيه تعليماته الى قائد التنظيم، مروان البرغوثي، لتنفيذ عمليات تخريبية معاديـة ضـد                 
نادق الذي شكل حجر    هذا هو هدف نموذج ديموقراطية الب     . أي أنه كان يقوم ظاهرياً بالشيء وعكسه      . اسرائيل

األساس في إرث عرفات، وعبد الطريق أمام حماس من أجل االنضمام الى الحياة السياسية المدنية في المناطق                 
فقد اكتشف الفلسطينيون خالل تنفيذ اتفاقات أوسلو نقاط الضعف االسرائيلية، دولة اسرائيل ليـست              . الفلسطينية

جارف من قبل الغرب، وثمة مصلحة عليا للغرب في بقائها كجهـة            جاهزة لمحاربة السلطة التي تحظى بتأييد       
  .سياسية

لكنهم لم يأمروا حينها بالمس بالسلطة، بـل        . مر وقت طويل الى أن اعترف بوش وبلير بأن عرفات يضللهما          
وجدوا بديالً في شخصية أبو مازن المعتدل لكن المشكلة أصعب عند أبو مازن ألنه يبدو تجاه الخارج شخـصاً                   

. ظيفاً من االرهاب في الوقت الذي يحتدم االرهاب في المناطقب الفلسطينية أكثر مما كان يحصل أيام عرفات                ن
فيما يلي خمسة سيناريوات لهذه     . فحماس تدرك أن الغرب سيكون متحمساً لمنحها فرصة في نموذج أبو مازن           

  :االنتخابات ولليوم الذي سيليها
يشعر قادة فتح بالهزيمـة الـسياسية الوشـيكة    . ع، فتح تكسر األدوات ـ لحظة قبل إغالق صناديق االقترا 1

يتم اصدار األوامر الى الهيئات التابعة لهم ـ التنظيم، لجـان المقاومـة    . فيقررون تفجير العملية الديموقراطية
ل ومنع كـل إمكانيـة لحـصو   . وبالطبع كتائب شهداء األقصى ـ لمهاجمة نقاط االقتراع والمراكز االنتخابية 

. سيقول قادة فتح، لكننا لم نكن نقصد ديموقراطية أكثـر مـن الـالزم             . ديموقراطية؟ حسناً . انقالب في السلطة  
  .الفوضى في ذروتها

تكتفي حماس باالنجاز االنتخابي وتنوي العمـل  .  ـ حماس تحقق إنجازات لكنها ال تصبح جزء من الحكومة 2
  .ة ألسباب اديولوجيةكمعارضة مقاتلة ترفض بشدة االنضمام الى الحكوم

تقرر حماس أن تكون جزءاً من هـذا الـنهج   .  ـ فتح وحماس تتعاونان لمواصلة ساللة ديموقراطية البنادق 3
الذي يتيح له إمكانية القيام بنشاط سياسي وديبلوماسي، ونسج عالقات مع دول العالم الحر وأن تكون مرغوبـة                  

  .مسلح واالرهابمن قبلهم ـ وفي الوقت ذاته التمسك بالكفاح ال
إثر ذلك يتردد قادة حماس لكنهم يقررون .  ـ فوز فتح بفارق طفيف ودعوتها حماس للمشاركة في الحكومة 4

. االنضمام في النهاية، ويختارون الحقائب االقتصادية ـ االجتماعية التي جلبت لهم النجاح في أوساط الجمهور 
أبو مازن يقترح على حماس إشراك وانخراط أعـضاء         . تترك حماس في يد فتح العمل الوسخ أي المفاوضات        

لكن حماس ترفض هـذا العـرض وتواصـل         . جناحها العسكري، عز الدين القسام، في أجهزة األمن الرسمية        
  .الحفاظ على أجهزتها االرهابية مستقلة وجاهزة للعمل في أي لحظة

الب عسكري من قبل الخاسرين فـي   ـ حماس تفوز بفارق طفيف، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنفيذ انق 5
قادة المنظمة العلمانية، وبشكل رئيسي أولئك المنتمين الى الجيل المتوسط والجيل الشاب، والذين حلمـوا               . فتح

طوال حياتهم في أن يكونوا قادة الدولة عندما تقوم، ال ينظرون بعين الرضى الى الشريك الجديد في الـسلطة،                   
 ألف قطعة   50وباعتبارهم يسيطرون على    . ربان الذي ضحوا به لسنين طويلة     والذي يوشك على قطف ثمار الق     

سالح تخص مجموع األجهزة األمنية، يعطى قادة هذه األجهزة ـ دحالن، الرجوب والبرغوثي ـ أمراً بتنفيـذ    
االنقالب، يسيطرون على السلطة في ظل االعالن عن فرض حالة الطوارئ العسكرية، فـي المقابـل تـستعد                  

 عز الدين القسام التابعة لحماس من أجل خوض معركة مضادة، وعندها تصبح المناطق الفلسطينية على                كتائب
  .حافة الحرب األهلية الشاملة
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  23/1/2006يديعوت أحرونوت 
  24/1/2006المستقبل اللبنانية 

  
  افتراضات ما بعد شارون .60

  عيسى الشعيبي  
يل ذاتها في حضوره، وأن مسار التطـورات المـستقبلية          ان إسرائيل بعد شارون قد ال تكون بالضرورة إسرائ        

 اوذلك دون أن يـشي مثـل هـذ        . على صعيد التسوية المحتملة، لن تكون ذات المسارات التي قادها في حياته           
االستنتاج المبكر بعض الشيء، أن العقبات التي كان يضعها شارون بكلتا يديه على طريق التـسوية، سـوف                  

وهكذا، فنحن أمام أربعة افتراضات تقبل المحاكمـة         . أنها قد تتزايد في مماته بالمقابل      تزول بزواله، إن لم نقل    
  :والنقاش والمراجعة

األول، افتراض أن غياب شارون، أي غياب الشخصية المركزية القادرة على كسر بعض الثوابـت الـسياسية                 
ى المنظور على األقل، خـصوصاً      اإلسرائيلية، غياب من شأنه أن يضعف فرص التقدم إلى األمـام، في المد           

وأن خليفة شارون في الحزب الجديد وفي حكومة ما بعد انتخابات الكنيست المقبلة، ال يتمتع بتلك الخاصـيات                  
  .القيادية التي تتمتع بها سلفه

الثاني، افتراض أن غياب شارون الذي عارض عملية السالم منذ أوسلو، ولم يعترف بوجود شريك فلـسطيني                 
قلد سنام الحكم في الدولة العبرية، ولم يكن لديه بديل سياسي لمنطق القوة وقانونها الدامي، غياب مـن                  منذ أن ت  

شأنه أن يفتح سبيالً أوسع لعودة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وتحسين فرص الـسالم المنـشود فـي                   
  . المنطقة

ا تتنبأ به استطالعات الرأي العام حالياً، قـد ال          الثالث، افتراض أن خريطة القوى السياسية االسرائيلية، وفق م        
تظل على ما هي عليه راهناً، إن لم نقل أنها قد تشهد يوم االنتخابات تبدالت مهمة، بعضها يصب لصالح يمين                    
الخريطة الحزبية، وبعضها اآلخر لصالح يسار هذه الخريطة المعروفة بتقلباتها وانفعاالتها الشديدة، ال سيما أن               

  .لشهرين المتبقيين، تبدو أكثر من كافية لحدوث كل التبدالت المحتملةفترة ا
الرابع، افتراض ال يخص إسرائيل وإن كان يخاطبها مباشرة، ونعني به النتائج التي قد تسفر عنها االنتخابـات                  

  .التشريعية الفلسطينية غداً
ت، إذا ما أسفرت نتـائج االقتـراع عـن          ولنا جميعاً أن نتخيل ما قد يحدث لدى الناخب اإلسرائيلي من انفعاال           

  .تحوالت غير مستبعدة في هذه االنتخابات الشديدة الصلة بالخيارات والتحديات والتوقعات االسرائيلية
نحن إذن أمام مجموعة من االفتراضات الموضوعية وجملة من االحتماالت غير المحسومة سلفا، يفضي كـل                

ائع والتطورات والنتائج التي ال تزال قيـد التفاعـل، غيـر قابلـة              واحد منها إلى دروب تختلف باختالف الوق      
  .للتشخيص الدقيق في هذه اآلونة من زمن يبدو انتقالياً

ففي هذا الشرق األوسط، في هذه المنطقة القابلة لالشتعال بسرعة، قد ال يكون مستقبل التسوية مرتبطـاً تمـام                   
ضطراب وشرر النار تـسود مختلـف األجـواء اإلقليميـة           االرتباط بموت شارون أو بقائه، طالما أن نذر اال        

المجاورة لرقعة الصراع التاريخي، نذر تمتد من إيران وجنوب العراق إلى سوريا وجنوب لبنان، حيـث كـل                  
  .تطور محتمل هنا أو هنالك، أمر من شأنه أن يملي نتائجه بصورة كلية على مستقبل التسوية بعد شارون

  24/1/2006الدستور 
  

 ضجيج الالمباالة والقلق والتساؤالت  : نتخابات في غزةاال .61
  حلمي موسى  
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فأحاديثهم، فـي الغالـب،     . يبدو عموم الناس أضعف انشغاالً باالنتخابات ونتائجها وأقل قلقاً إزاء كل تعابيرها           
أن ويتراءى لآلتي مـن بعيـد       . تدور عن الهم المعيشي وسبل تحصيل العيش والمشاكل األقرب إلى يومياتهم          

فاالنتخابات التي تثير أكبر درجـة مـن   . هناك قراراً عند الناس بتجنّب الحديث عن االنتخابات أو التورط فيها  
الدوي واالهتمام الدولي، لما تنطوي عليه من أهمية سواء لمشروع الشرق األوسط الكبير أو لمنطق التـسوية                 

ما أن االهتمام األميركي األوروبي واإلسرائيلي بهـذه        ورب. بين العرب وإسرائيل، تكاد ال تهم غالبية الناس هنا        
  . االنتخابات، يزيد عموم الفلسطينيين في غزة ابتعاداً عن االنشغال بها

. وبرغم تعدد القوائم واألساليب، فإن الناس تبدو في غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى في حيرة من أمرهـا                   
. هوراً وتخشى من المستقبل الذي ال يبدو لها مضموناً وال واعـداً           إنها ترفض الحاضر الذي تراه كئيباً يزداد تد       

وبرغم أن يوماً واحداً يفصل الجميع      . واختلط األمر على الناس بقدر اختالطه على القوى السياسية ذاتها وأكثر          
  . عن الموعد المقرر لالنتخابات، فإن أحداً ال يجزم أنها سوف تُجرى

ور غالبية القوى السياسية الفلسطينية بأن اإلصرار على االنتخابات في هذا الوقت            إذا كان شع  : وهنا تبدأ الحكاية  
هو اختيار ألهون الشرين، فإن غالبية الناس ال ترى أن هذه االنتخابات توفر حالً ألي من المشاكل التي تعاني                   

ية عادلة ولـن تقـضي   وفي نظر هؤالء الناس، فإن االنتخابات لن تحرر بقية األرض ولن تقود إلى تسو             . منها
  . على الفساد ولن تُصلح األحوال

ومع ذلك هناك بين الناس من يؤمن بأن االنتخابات قد تقود، في أحسن األحوال، إلى هز بدن الـسلطة وخلـق                     
توازنات جديدة في الساحة تنبئ بأن ما كان لم يعد يصلح لما يجب أن يكـون، وأن النـاس، بعـزوفهم عـن                       

تهم فيها، يؤكدون أن استمرار الحال من المحال وأن االنتخابات قد تقود إلى إصالح ولو               االنتخابات أو بمشارك  
  . جزئي لألحوال يتجاوز الواقع السيئ القائم اآلن

فليس هناك من يعرف    . ومع ذلك، فإن المشهد المثير للغرابة أن الجميع هنا يتحدثون تقريباً عن مستقبل غامض             
 على السلطة، مع شركائها أو بدالئها الجدد؛ وكيف سيكون حال فـتح إن              كيف ستتصرف حركة فتح، المهيمنة    

وليس هناك من يعرف كيف ستتـصرف فـتح إن أسـقط            . حدث انقالب في االنتخابات وفازت حركة حماس      
  . الناخب عدداً بارزاً من رموز فتح من أصحاب التأثير على بنية فتح السلطوية، القتالية والشعبية

عرف كيف ستتصرف حماس إن فازت فتح وشركاؤها بغالبية المقاعد النيابية، وظلـت هـذه               كما أن أحداً ال ي    
 فـي المئـة مـن       40الحركة محكومة باستمرارية هيمنة فتح؛ وكيف ستتصرف حماس إن حصلت فعالً على             

عارض، المقاعد، وهل ستقبل بقواعد اللعبة البرلمانية وتنتقل من منطق الدولة داخل دولة إلى منطق الحزب الم               
هـل سـتقبل    . وماذا ستفعل على الصعيد السياسي إذا فازت، هي والمتحالفون معها، بالغالبية في االنتخابـات             

  تشكيل الحكومة حتى من شخصيات عامة من خارجها وماذا ستفعل مع توازنات القوى اإلقليمية والدولية؟ 
شعبية والديموقراطية والنضال الشعبي    ماذا سيكون حال الجبهات ال    : أما عن الفصائل األخرى فحدث وال حرج      

هل سيخفف ذلك من    . والفلسطينية والعربية إن خسرت في هذه االنتخابات أو فازت بنسبة ضئيلة من األصوات            
وهل ستقبل انعكاس هذه النتيجة على النصف اآلخر        . حجم إدعائها تمثيل الشعب الفلسطيني أو شرائح مهمة منه        

ثم ماذا عن الفصائل الفلسطينية التي ال حضور ملموساً لهـا           . منظمة التحرير ممثالً بشق الخارج في مؤسسات      
  داخل األرض المحتلة؟ 

وكيف سيكون موقف كل هذه القوى الفصائلية من القوائم التي طرحت نفسها باسم المـستقلين مثـل فلـسطين                   
ا يدّل على أن الناس باتـت       المستقلة والطريق الثالث ووعد، إذا فازت بنسبة أصوات أعلى منها؟ هل في ذلك م             

  تميل إلى بناء مجتمع مدني على حساب الروح الكفاحية، أم أن هناك من سيعثر على تبريرات جديدة؟ 
وال يقّل أهمية عن ذلك حقيقة وجود قوى مؤثرة مثل حركة الجهاد اإلسالمي وفعاليات قتالية ميدانية، تمانع في                  

لعبة برلمانية أثر على مواقف هذه القوى، وكيف سـتؤثر هـذه            وهل سيكون إلقرار قواعد     . خوض االنتخابات 
  المواقف على تغيير صورة حاالت االنفالت األمني من طابعها السلطوي اآلن إلى طابع فصائلي؟ 
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إن هذه وتلك تساؤالت يتناولها الناس بعيداً عن المواقف والتدخالت األميركيـة واإلسـرائيلية، التـي تزيـد                  
وهي نفسها تبرر لدى الكثيرين ابتعادهم عن التفكير فـي االنتخابـات وتقلّـل مـن                . يداًمحاوالت اإلجابة تعق  

ويبدو أن ذلك، إضافة إلى الشائعات القوية حول اليوم التالي لالنتخابات، تزيـد             . حوافزهم على المشاركة فيها   
سلحة استعداداً لـصدام    فاألحاديث تكثر عن تجميع للقوى واأل     . من إحساس الجمهور بالخوف من األيام المقبلة      

  . أما األفراد والفصائل المشاركة في االنتخابات، فشأنها مختلف. في حالة عدم التوافق على النتائج
. ثمة شعور قوي بأن حماس تعزز كل يوم من قوتها وتجعل االنتخابات على وجه العموم صراع فيلة مع فـتح                   

 اإلحباط من هذا الصراع الذي ال يدع كثير هامش لتواجد       ويدفع هذا االمر القوى األخرى إلى الشعور بنوع من        
ومع ذلك فإن اآلراء تتباين حول التوقعات، إذ يؤمن الجميع بأن حمـاس تـدخل المعركـة منظمـة                   . اآلخرين

ولكن كثيرين يعتقدون أن فتح، وألسباب مختلفة بينها دورها في الـسلطة            . وموحدة أكثر بكثير من حركة فتح     
  .  تجعل منها أكثر توحداً مع اقتراب موعد االقتراعوالخشية من حماس،

وتؤمن فتح، التي تتحدث اإلشاعات عن أن عدداً من قيادييها يحرضون على التصويت لقوائم أخرى إلحبـاط                 
مساعي خصومهم في النجاح، أنها في كل األحوال سوف تمتلك الغالبية، وسوف تحـصل عليهـا منفـردة أو                   

وتتحدث مصادر قيادية في حماس عـن أنهـا         .  في القوائم والدوائر بعد االنتخابات     باالتحاد مع قوى المستقلين   
  .  في المئة من أعضاء المجلس التشريعي40تتوقع الحصول على حوالى 

وبرغم أن بعضها يتحدث بصوت عاٍل، فإن أهم تلك القـوائم يـرى أن              . أما القوى األخرى فإنها أكثر تواضعاً     
ولكن، العديد من هذه القوائم وممثليها فـي الـدوائر، يكـادون            . ة يعتبر إنجازاً   في المئ  8 إلى   5حصوله على   

  .يجزمون أن وقوعهم في طريق الفيلة ال يترك لهم فرصة كبيرة للنجاة
  24/1/2006السفير 

  
 حماس وصلت لكن هناك حدود لتقدمها .62

 حسين آغا وروبرت مالي
تجري غداً، فحماس المصنفة كمنظمة ارهابية من قبل بات الفلسطينية التي سايحيط الغموض والحيرة االنتخ

فبعد النتائج غير المتوقعة . الواليات المتحدة واوروبا، وكأخطر أعداء اسرائيل، ستنضم الى المجلس التشريعي
زء كبير تي لم يسبق لها مثيل وستحصل على جد الشعبي لها اليفي االنتخابات البلدية ستركب حماس موجة التأي

  .ت، ومن الممكن ان تنضم للحكومةمن االصوا
وعلى خالف فتح  .أخذت حماس فترة طويلة التخاذ قرار المشاركة في االنتخابات وكان قرار صعبا ومفاجئاً

المنظمة العلمانية المهيمنة، لم تركز حماس على العمل السياسي والعسكري للتحرير الوطني، إنما عملت على 
المفارقة الثانية أن فتح ذات خبرة عسكرية تفوق خبرة حماس، ولكن في . ينيالتغيير الفلسطيني االجتماعي والد

  .  غياب الكفاح المسلح، فإن حماس تملك اجندة سياسية تعود اليها
والحقا تطورت .  االولى كانت جنوداً ومستوطنينا العنف وبقسوة، ولكن اهدافهصحيح أن حماس استخدمت

وفي . ارية ضد المدنيين االسرائيليين كإنتقام لقتل المدنيين الفلسطينييننتحت استخدام العمليات االالعمليات وبدأ
مناسبات مختلفة عرضت حماس وقف استهداف المدنيين االسرائيليين إذا ما اوقفت اسرائيل قتل المدنيين 

المن،  السلطة الفلسطينية فشلت فشال ذريعا في حماية مواطنيها، فهي غير قادرة على توفير ا. الفلسطينيين
  .هدف حماس الثاني

وبالرغم من ارتفاع وتيرة المواجهات المسلحة الداخلية اال أن حماس بقيت مركزة على الثقافة والدين واالمور 
هذا االنضباط . االجتماعية، تستقطب المؤيدين في المساجد وتهتم بحاجاتهم من خالل المؤسسات الخيرية

واالن جاء وقت الحساب . المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية امة منوالتماسك االيديولوجي اقترن بخيبة أمل ع
 .  النهائي
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ومع توقف عملية السالم، وانتهاء إطار اوسلو، واندالع االنتفاضة وانسحاب اسرائيل من غزة اصبح من 
فحماس دفعت معظم . الممكن لحماس ان تنضم للعمل السياسي دون المصادقة على سياسة السلطة الماضية

ن وصلت الى مستويات يباالضافة الى ان شعبية االسالمي. يادتها التاريخية كضريبة في النزاع مع اسرائيلق
وقد رسخ االنسحاب االسرائيلي من غزة في عقل الجمهور الفلسطيني أن عنف االسالميين هو الذى دفع . عالية

  .  اسرائيل الى االنسحاب وليس مفاوضات الوطنيين
فالقليل من الفلسطينيين يدعمون االسالميبن . رناه، فإن حماس قد تتقدم ولكن هناك حدولكن رغم كل ما ذك

القول إن مكاسب الحركة االخيرة المتشددين إذ إن الجزء االكبر من الفلسطينيين يعارض وجهة نظرهم، ويمكن 
طالما . امجها السياسيلت عليها بسبب عدم الرضى الفلسطيني عن أداء السلطة الفلسطينية وليس تأييداً لبرنحص

حماس ليست في السلطة سيكون الفلسطينيون ممتنين لكل خدمة يقدمونها عندما تصبح حماس في السلطة فإنهم 
  .سيلومونها على كل خدمة يفتقرون اليها

ز يدرك اإلسالميون جيداً أن الحياة الفلسطينية اليومية تعتمد على العالقات مع اسرائيل وان القليل يمكن ان ينج
 .  ولذلك فإنهم  لن يقوموا بأي اجراء من الممكن ان يلومهم عليه الشعب الفلسطيني. بدون تدخل الغرب

باإلضافة إلى ذلك، فإنه من غير المتوقع أن تتخلى حماس عن رفضها لوجود دولة إسرائيل، تماماً كما أنه من 
خاصة إذا ما شعرت الحركة أن هذه (ية غير المتوقع أن تتخلى عن ترسانتها العسكرية، أو عملياتها العسكر

وأفضل استشراف لما ستقوم به الحركة في المستقبل، ). العمليات سوف تجلب لها المزيد من الدعم الشعبي
فهي سوف تحاول أن تثبت انها قادرة على تحسين مختلف مناحي الحياة : يمكن استشفافه من ماضي الحركة
ة موضوع غياب الفوضى، سواء كانت داخل أو خارج الحكومة، وسوف اليومية، والتقليل من الفساد، ومعالج

تقوم بانتقاد عالقات ومفاوضات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، دون أن تمنعها، وتظل تدعو إلى المقاومة 
كما أن إعادة انتشار أحادية الجانب قد تقوم بها إسرائيل، سوف تخدم وجهة نظر . العسكرية عند الضرورة

ميين، فحماس سوف ترجع مثل هذا االنجاز لثباتها على مواقفها، وسوف تجادل بان االنسحابات ال اإلسال
تحتاج الى مساومة ايديولوجية، ولكن مع الوقت وخاصة إذا نحجت تجربة الحركة، فأن التحول الذي تمر به 

ؤدي هذا الخالف في حماس قد يحرض على الخالفات الداخلية بين الجناحين العسكري والبراغماتي، وقد ي
 . النهاية إلى االنقسام

وفي ظل الحالة الصحية المتردية لشارون، يبدو أن المشهد السياسي اإلسرائيلي قد خسر قطباً أساسياً مهماً، 
  . فيما اكتسب المشهد السياسي الفلسطيني قطباً جديداً، وهذا الوضع المعقد مرشح ألن يزداد تعقيداً في المستقبل

  24/1/2006 الغارديان
  ترجمة الزيتونة

  
  : كاريكاتير .63
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