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  الى اسرائيل مطلوبين السلطة ترد على اتهام مشعل بتسليم قوائم  .1
ـ             السلطة، انتقدت: الفت حداد   الـساحة   ىتصريحات خالد مشعل واعتبرتها موقفا غير مقبول التعامل فيـه عل
وقال توفيق أبو خوصة ان السلطة لم ولن تسلم قوائم بأسماء أشخاص للجانـب اإلسـرائيلي ولـن                  . الفلسطينية

ليست بحاجة   مضيفا أن إسرائيل فيما يتعلق بموضوع االستخبارات والمعلومات          ,تتعاون معه فى هذا الموضوع    
 . ان يعلم ان التنسيق االمني بين الطرفين متوقف        ى مشعل وأوضح انه عل  . الى خدمات أجهزة األمن الفلسطينية    

وقال ان السلطة ترى فى هذه المعلومات وترويجها جزء من حالة التشويه، موضحا ان تشويه صورة الـسلطة                  
 تهديـدات    أبو خوصـة   من جهة أخرى رفض    .ةواإلساءة لرجال األمن لن يساعد حماس في حملتها االنتخابي        

 التهدئة تخدم مصالح كل األطراف وهـي حاجـة          ,وقال .بعض الفصائل ومن بينها حماس بعدم تجديد التهدئة       
  .وطنية للجميع وال يجوز استخدامها كدعاية انتخابية، وبرأيه ان التهدئة ليست منة من احد على احد

  19/11/2005 48عرب
  

   وزير المالية الفلسطينيستقالةلغموض يلف اا .2
سالم فياض قدم استقالته الى احمد قريع       أن   : ا ف ب   نقال عن رام اهللا    من   20/11/2005 الغد االردنية    نشرت

 بعد ان أعرب عن استيائه من قـرارات     بذلك ام ق هوقال المصدر ان  . حسبما اعلن مصدر رسمي فلسطيني امس     
ـ  هواوضح مكتب  .ها الذي يطالب فيه بإجراء استقطاعات في      الميزانية التي اتخذت بدون استشارته في الوقت        ه ان

  .استقال تمهيدا لالنتخابات التشريعية التي قد يترشح فيها
 مسؤولون لوكالة رويترز ان اسـتقالته جـاءت         هقال ما   :رام اهللا من   20/11/2005 األيام الفلسطينية    وذكرت

 أن استطالعا اجـراه     يشار إلى , ومن جهة أخرى   .احتجاجا على رفض الحكومة تنفيذ اصالحات مالية ملموسة       
مـن   % 43مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت أظهر أن قائمة لفتح يترأسها فياض يمكن أن تفوز بـ                 

  .مقاعد التشريعي
قـول احـد    إلـى    :وكاالتونقال عن   رام اهللا   من   20/11/2005 الحياة الجديدة     مراسل  منتصر حمدان  ونوه

 بسلسلة تعيينات وترفيعات شـملت     األخير تقالة تأتي على خلفية خالفاته مع عباس بسبب قيام         ان االس  ,المصادر
 وكذلك على خلفية انتقادات وجهها رئيس البنك الـدولي          , فياض عشرات الضباط لرتب عسكرية عليا دون علم      

 , معلقـا  قال علي الجرباوي  و. ولم ترد اي انباء فورية عما اذا كان قريع سيقبل االستقالة          . لالداء المالي للسلطة  
ورفض امين عام مجلس الـوزراء،      . ثقة المجتمع الدولي به   ل,  ستؤثر بشكل سلبي جدا على السلطة      ةستقالالان ا 

  .ةتأكيد او نفي االستقال
  

  السلطة تحاول استعادة الحكم من الميليشيات .3
ام األخيرة محاولة جديدة لفرض      بدأت في األي    الفلسطينية السلطةأن  : رام اهللا  من   20/11/2005 الحياة   نشرت

النظام والقانون، وهو الوصف الذي تطلقه على محاولتها استعادة الحكم من الميليشيات والمجموعات المـسلحة               
 باعتبارهـا نموذجـاً      كبداية للحملة  وقال توفيق ابو خوصة ان السلطة اختارت نابلس       . في الضفة وقطاع غزة   

ة تشمل في المرحلة االولى اعتقال المدانين  والمطلوبين في قضايا جنائية،            واشار الى ان الحمل    .للفلتان األمني 
ولجأت السلطة، قبل البـدء      .ومصادرة السيارات غير القانونية، وازالة التعديات على االمالك العامة والخاصة         

طمأنتهم ب ,الجهتين على قواعد تحكم عالقة      من خالل االتفاق   ,بالحملة، الى تحييد الميليشيات الرئيسية في نابلس      
وانتقلت الحملة امس الـى مـدينتي        .الى ان الحملة ال تستهدفهم، في مقابل تعهدهم إبعاد اسلحتهم عن الشارع           

واشار الى ان المرحلة التالية     . وقال ابو خوصة انها ستنتقل الى غزة منتصف هذا االسبوع         . طولكم وبيت لحم  
 مـصادرة سـالح    وبعد ذلك  ,ا اسماه السالح غير الشرعي    ستكون منع ظهور السالح في الشارع، ومصادرة م       

وعن سالح حركتـي    . المجموعات الصغيرة خصوصاً تلك التي تنتمي الى فتح، وضم عناصرها ألجهزة األمن           



 

 4

ويتبلور مشروع تفاهم بين حماس     .  قضية تسوى على المستوى السياسي     هذه:  أمني حماس والجهاد قال مسؤول   
ويرى مراقبون   .حماس سالحها عن األعين فيما تواصل السلطة غض الطرف عنه         والسلطة يقوم على ان تبعد      

واعلنت الحكومة اخيراً تخصيص مئات     . ان السلطة لجأت الى هذه الخطوة بسبب اقتراب االنتخابات التشريعية         
ماليين الدوالرات لمشاريع اجتماعية وخدماتية حيوية وهو ما فسره كثيرون على انه جزء مـن حملـة فـتح                   

  .االنتخابية
 قتل وأصيب آخر حينما هـاجم أفـراد         افلسطينيأن  : 19/11/2005 48عرب  مراسلة موقع   ألفت حداد  وذكرت

واوضحت المصادر ان هـذه االحـداث جـاءت          .عائلة فلسطينية على احد مقار الشرطة في مدينة خانيونس        
 قد اعتدوا على اراضى حكوميـة       احتجاجا على قيام الشرطة باعتقال اشخاص من عائلتي الفرا واالسطل كانوا          

  .ديتصعالمدينة تحسبا من الواعلنت حالة الطوارئ في  .وسطوا على امالك عامة في منطقة المواصي
أن قـوات االمـن     من   امس   ة الداخلية الفلسطيني  هعلنت أ ا م :غزةمن   20/11/2005 االتحاد االماراتية    وأضافت

 .في خان يونستمكنت من السيطرة على أحداث الفوضى التي وقعت 
  
  التصعيد اإلسرائيلي ال يـدل على وجود نوايا حقيقية باتجاه السالم :عباس .4

استنكر محمود عباس امس، استمرار التصعيد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية ،الذي قـال             :  معا -رام اهللا   
تحام التي تقوم بها اسـرائيل      ووصف عمليات االغتيال واالق    .بانه ال يدل على وجود نوايا حقيقية باتجاه السالم        

وشدد على ضرورة تطبيق االتفاق الذي تم التوصل اليه بشأن المعابر في قطـاع               .في الضفة الغربية بالجرائم   
  .غزة حتى ننتقل إلى مراحل أخرى، مؤكداً أن التطبيق يعتمد على الوقت والتجربة

  20/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  خول في مفاوضات الحل النهائيقريع يجدد استعداد السلطة للد .5
 جدد احمد قريع امس استعداد السلطة للدخول في مفاوضات الوضع النهائي فـورا              : منتصر حمدان  -رام اهللا   

وطالب المجتمـع الـدولي بالتـدخل        .ودون تأجيل، مشددا ان المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل للسالم         
 اجندة واضحة وجدوال زمنيا محددا، مؤكدا الرفض الفلسطيني         الفوري والجاد لعقد مؤتمر دولي للسالم يتضمن      

  .القاطع لالجراءات التي تتخذها قوات االحتالل في القدس
  20/11/2005الحياة الجديدة 

  
  اتفاق رفح يكشف إصرارا إسرائيليا على التواجد على كافة المعابر:الفالوجي .6

معبر رفح يكشف إصرارا إسرائيليا على التواجد علـى          أكد عماد الفالوجي أن االتفاق األخير حول         :ألفت حداد 
واوضح ان ما جاء في هذا االتفاق يمثل استجابة لمطالب إسرائيل، إضـافة إلـى               . كافة المعابر في قطاع غزة    

وعبر عن عدم تفاؤله من تنفيذ االتفاق فى الخامس والعشرين من           . تدخل إسرائيلي واضح في حركة المواطنين     
 . كونداليزا رايس كان ضد الطرف الفلسطيني وليس ضد إسرائيل          بذلته حا ان الجهد الذي   الشهر الجاري، موض  

.  حول مشاركة حماس في االنتخابات      أكد ان السلطة ال تستطيع تنفيذ الطلب األميركي المتكرر         ىمن جهة أخر  
 حماس  ,ح، قال  ستصل إلى مرحلة تطالب فيها بتجريد السال       بأنها وحول رغبة الحركة بالمشاركة رغم معرفتها     

وفي حال إصرارها   , خياراتها محدودة وليس أمامها سوى المشاركة، بسبب تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني          
على عدم المشاركة سوف تبقى خارج الشرعية وسوف يكون الضغط اإلقليمي والـدولي ضـدها مـضاعفا،                 

  .  وستخسر ساحات في الخارج هامة
  19/11/2005 48عرب
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  وفرصة التحالفات ضيقة..  لخوض االنتخابات فرادىالفصائل تتجه .7
بات من الواضح ان الفصائل تتجه لدخول االنتخابات فـرادى بعـد أن وصـلت مباحثـات                  :كتب حسن جبر  

 انهم  هموقال ممثلون من   . الباب مفتوحاً حتى الدقائق األخيرة     ى أبق همالتحالفات الى طريق مسدود، رغم أن بعض      
ويؤكد هشام عبد الرازق، أن الحركـة سـتخوض          .ت لخوض االنتخابات، باستثناء فتح    أنهوا غالبية االستعدادا  

ان  ل سامي أبـو زهـري     اق من ناحيته    . النتائج وقال إن التحالفات ستأتي بعد ظهور      .االنتخابات بشكل مستقل  
 واردة الحركـة وأكد ان التحالفات في منطـق   .أتمت منذ زمن االستعدادات للمشاركة في جميع الدوائر      حماس  

ورفض االعالن عن اسم الشخصية القيادية التي ستقود القائمة االنتخابية           . أيضا وسيتم بحثها بعد ظهور النتائج    
 في  ينويتوقع المراقبون أن تخوض كافة الفصائل االنتخابات بشكل منفرد بعد أن فشلت جهود اليساري              .حركةلل

حوار أغلقت بهذا الشأن بشكل شبه نهائي، رغم اصرار         وقالت مصادر عليمة، ان أبواب ال      .تشكيل قائمة موحدة  
يدور بين فصائل منظمـة      ان حواراً  من جهة أخرى، علم    .أطراف هذا الحوار على المناورة حتى آخر لحظة       

ورغم عقد عدة جلسات حول هذا الشأن، غابت عنهـا فـتح، اال أن الفرصـة                 .التحرير لتشكيل قائمة مركزية   
  .لتشكيل قائمة معدومة كلياً

  20/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  لن أرشح نفسي لالنتخابات التشريعية: االفرنجي .8
وأوضـح أن المعركـة     .أكد عبد اهللا االفرنجى انه لن يرشح نفسه لخوض انتخابات المجلس التـشريعي            : غزة

  .القادمة ليست سهلة
  20/11/2005الحياة الجديدة 

  
  ة ينسحبونعشرات المرشحين النتخابات فتح التمهيدي:غزة .9

 رئيس اللجنة الحركيـة العليـا لالنتخابـات         هأعلنما  : فتحي صباح عن مراسلها    20/11/2005 الحياة   نشرت
وتوقع أن ينسحب آخـرون،      .ان عشرات المرشحين انسحبوا خالل الساعات القليلة الماضية       من  التهميدية امس   

خبين وقوائم المرشحين، كما سيتم االعـالن  مشيراً الى أنه سيتم في وقت الحق نشر سجالت تتضمن أسماء النا         
وشدد على أن كل هذه العمليات االنتخابية ستتم قبـل           .عن موعد رسمي لالنسحاب وموعد آخر لتقديم الطعون       

واشار الى ان القائمة التي ستتألف منها أسماء المرشحين النهائية بعـد             .الخامس والعشرين من الشهر الجاري    
  .رفع الى اللجنة العليا لالنتخابات في الحركةاالنتخابات التمهيدية ست

ان محمود عباس اصدر توجيهات لديوان الموظفين وكافة        : رام اهللا من   20/11/2005الحياة الجديدة    وذكرت
المؤسسات المعنية بالتوقف عن التعيينات والترفيعات في كافة مؤسسات وأجهزة السلطة المدنيـة والعـسكرية               

فـاز صـائب    من ناحية أخـرى     . انبية على مجرى االنتخابات التمهيدية لحركة فتح      وذلك لمنع أي تأثيرات ج    
واعلنت اللجنـة المركزيـة لالشـراف علـى      .نتخابات المجلس التشريعيالدائرة اريحا  في  عريقات بالتزكية   

  .دائرةالاالنتخابات التشريعية في فتح الغاء االنتخابات التمهيدية في 
  

     حها ولن تتحول إلى حزب سياسيمتمسكة بسال   حماس :  هنية .10
ـ  يحدث من تداعيات واستغالل لقضية اغتيـال رفيـق      أكد إسماعيل هنية إن ما :  عبد الرازق أبو جزر غزة 
وأوضح أن أمريكا تواصل      .فلسطين   تهدف إلى محاصرة المقاومة في       إطار المحاوالت التي     في   يأتي    الحريري

يد باستخدام القوة ضد سوريا من أجل إخراج قادة المقاومة ليكونوا عرضـة للمالحقـة               والتهد   الضغط السياسي 
هو محاولة للفرار والهروب من المـأزق          معتبرا أن تفجير الموقف على المسار السوري         األمنية أو القضائية،  



 

 6

مقاومة من خالل االغتيـاالت    المقاومة له هدفان هما إضعاف روح ال         وقال أن استهداف      . العراق   يف   األمريكي
وحرمانها من ترجمة قوتها السياسية والشعبية والجماهيرية إلى قوة مـؤثرة              للمفاوضات،   إلتاحة المجال واسعاً  

  يتصور أن موافقة حماس علـى المـشاركة فـي            وذكر أن العالم بأسره كان      .تخابات المجلس التشريعي  ان   في
بسالحها وبخيار المقاومـة جعـل الواليـات        إال أن تمسكها       ا إلى حزب سياسي   إلى تحوله    االنتخابات ستؤدي  

  .الحركةالمتحدة وإسرائيل والرباعية تتراجع عن موافقتها على مشاركة 
  20/11/2005األيام البحرينية 

  
 تدهور صحة محمد غزال في معتقل بتاح تكفا .11
، بأن حالته   هاوتفيد مصادر . الصحية لمحمد غزال  أكدت جمعية أنصار السجين الفلسطينية تدهور الحالة        : لندن

يعاني ه  وأضافت، ان .  بشكل ملموس داخل مركز التحقيق نتيجة اإلهمال الطبي ونقص التغذية           تدهورت الصحية
 ساعات متواصلة بعد استيقاظه من النوم كل يوم، وقد فقد الـوعي عـدة               5من الدوار الذي يستمر ألكثر من       

   .مرات في األيام األخيرة
  20/11/2005الشرق األوسط 

  
  ستشهاد عزالدين القسام  احماس تشدد على المقاومة في ذكرى  .12
 أكدت كتائب القسام على مواصلتها طريق الجهاد والمقاومة في ذكرى استشهاد رمزها الشيخ عز الـدين                :غزة
هنـون علـى العـدو       توجه رسالة واضحة إلى أولئك الـذين يرا        ئه أن دما   فيه ، وأصدرت بياناً اعتبرت   القسام

ويتشبثون بوعوده الزائفة، أن ال خيار أمام أمة تريد استرداد الحقوق وكرامة اإلنسان إال الجهـاد والمقاومـة،                  
  .خيار قاد إلى ما وصفته باالنتصار في غزةهذا المشددة على أن 

  20/11/2005الخليج اإلماراتية 

  ة الخليل إستشهاد فلسطيني بنيران اإلحتالل اإلسرائيلي في منطق .13
قالت مصادر فلسطينية ان فلسطينيا استشهد مساء امس في مدينة الخليل بعدما اطلق عليـه جنـود                 : ألفت حداد 

جثمان فتـرة مـن     الوأشارت الى ان قوات االحتالل قامت باحتجاز         .االحتالل النار بالقرب من مستوطنة تيليم     
ونقـل عـن    . ! بأنه يحاول تفجير عبوة ناسـفة      ته اشتب هاومن جهتها أفادت مصادر إسرائيلية أن قوات       .الزمن

مصادر في جيش اإلحتالل أن الفلسطيني، كما يبدو، ناشط في حماس، خطط لتفجير العبوة ضد الجنود إال أنها                  
وفي السياق ذاته قات مصادر فلسطينية أن قوات اإلحتالل أطلقت النـار            . !إنفجرت قبل ذلك بسبب عطل فيها     

قد  قوات االحتالل    حيث كانت  تهماقرية من الكشف عن هوي    ال وتمكن أهالي    ,رام اهللا على فتيين من سلواد شرق      
  .قامت باختطافهما إلى جهة غير معلومة

  19/11/2005 48عرب
  

  1967 ألف فلسطيني منذ العام 650عتقل ياالحتالل االسرائيلي  .14
 ألف فلسطيني   650تقلت نحو    اعلنت وزارة شؤون االسرى الفلسطينية ان قوات االحتالل اع         :غزة – حامد جاد 
 منهم مازال يقبع في     8800 , الف 40 اعتقل خالل انتفاضة األقصى حوالي       ه أن هاوذكر تقرير  .1967منذ العام   

 فلسطيني اعتقلوا خالل شهر أيلول      700وأظهر أن قرابة     . معتقالً 28سجون االحتالل موزعين على أكثر من       
دير دائرة اإلحصاء في الوزارة أن أعداد األسرى في تزايـد         وأوضح م  . خالل الشهر الماضي   250والماضي    

 منذ تفاهمات واوأوضح أن عدد الذين اعتقل     .ما يعكس عدم جدية إسرائيل في التعاطي مع التهدئة القائمة         , مطرد
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واتهمت الوزارة قوات االحتالل بمواصلة أساليب التعذيب المحرمـة دوليـا            .2500شرم الشيخ بلغ أكثر من      
واعتبر التقرير أن أخطر الممارسات التي تقوم بها إسرائيل          .ينحظى بدعم الحكومة والقضاء اإلسرائيلي    توالتي  

  .من أجل اعتقال المناضلين يتمثل باستخدامها ألعداد كبيرة من المواطنين كدروع بشرية
  20/11/2005الغد االردنية 

  
  غالبية فلسطينيي قطاع غزة تعارض شن هجمات على اسرائيل منه .15
أظهر استطالع للرأي أجرته جامعة االقصى في الفترة الممتدة بين التاسع من الشهر الجـاري والثالـث                 : غزة

 من الفلـسطينيين    % 61 أن أكثر من     , مواطناً من كل من مخيمات القطاع وقراه       560عشر منه على عينة من      
 نزع سالح   % 63يما رفض أكثر من     يؤيدون عدم القيام بعمليات فدائية ضد اسرائيل انطالقاً من قطاع غزة، ف           

ن الفصائل ستلتزم وثيقـة الـشرف       يعتقد أ  % 47.1  أن وجاء في االستطالع   .%29.8أيد ذلك نحو    والمقاومة  
 أن السلطة ستكون قادرة على ضبط ظـاهرة         % 40.9ورأى   . أنها لن تلتزم   % 32.1رأى  فيما  الموقعة بينها   

 فقط عن رضاهم عن أداء عباس، فيما عبـر  % 20.2وعبر  .عكس ذلك % 44.6االنفالت األمني، فيما رأى     
 عـن   % 59.1واعـرب    . عبروا عن عدم رضاهم    % 30عن رضاهم الى حد ما عن أدائه، ونحو         %  44.1

وتوقـع   . تشكيل حكومة جديدة   % 68.8، وأيد    %25.4رغبته حل حكومة قريع، في حين لم يرغب في ذلك           
 أن تستجيب السلطة    % 44.6وتوقع  .  أنها لن تؤجل   % 66.1يما قال    ارجاء االنتخابات التشريعية، ف    % 33.8

 ارجاء اجراء االنتخابات التـشريعية،      % 84.6ورفض   .للشروط االميركية واالسرائيلية حول مشاركة حماس     
  . أنهم سيشاركون فيها% 79.1أعلن في حين 

  20/11/2005الحياة 
  

  ت في الكيان  بركة يحذر من المراهنة الفلسطينية على االنتخابا .16
محمد بركة السلطة، والعرب عموماً، إلى عدم المراهنة على االنتخابات البرلمانيـة            النائب  دعا  : القدس المحتلة 

وقال إنـه   . الوشيكة في اسرائيل مبديا تحفظه من مراهنة الطرف الفلسطيني على تغير الوضع السياسي داخلها             
ولكنها مدعوة للتمـسك بالثوابـت الوطنيـة،         يزات والفوارق، من حق وواجب القيادة الفلسطينية مالحظة التما      

وأفاد بأن انتخاب بيرتس يعكـس      . محذرا من تحول الشأن االسرائيلي الى عنصر مركزي في ساحة التفاوض          
ه خطا أكثر تقدما من خط الليكود مشددا على ان الواقع الراهن ال يشير الى وجود احتمـاالت حقيقيـة لفـوز                    

  . حذر من تصعيد حكومة شارون بطشها، في محاولة لكسب نقاط انتخابيةو .برئاسة الوزراء
  20/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  المتابعة تشكل لجنة لمتابعة قضايا عرب النقب  .17

قام وفد من منتدى تعايش العربي اليهودي في النقب، بعد ظهر السبت، بزيارة لقرية بير المشاش                : ياسر العقبي 
وشـارك   .امن مع األهالي الذين تعرضوا إلى اعتداء من قبل رجال الشرطة اإلسرائيلية           في النقب، وذلك للتض   

في هذه الزيارة العشرات من العرب واليهود، الذين عبروا عن تضامنهم التام مع أهالي القرية فـي مواجهـة                   
الطـارئ الـذي    وكان المشاركون في المهرجان      .االعتداءات التي يتعرضون لها من قبل السلطات االسرائيلية       

، قرروا إنشاء لجنة فرعية تابعة للجنة المتابعة العليا لشؤون الجمـاهير العربيـة،              بير المشاش عقد الجمعة في    
  .للوقوف عن كثب على المشاكل التي يعاني منها الوسط العربي في النقب

  19/11/2005 48عرب
  



 

 8

  
 

  جدار قرب مخيم قلنديا القوات االحتالل تهاجم مسيرة ضد  .18
 مسيرة مناهضة لجدار الفصل العنصري، بالقرب من مخيم قلنديا في           سبت قوات االحتالل بعد ظهر ال     حاصرت

رام اهللا، ومنعتها من الوصول إلى المنطقة التي يقيم فيها جيش االحتالل معسكراً ضخماً في محـيط الحـاجز                   
رة بدعوة من اللجنـة الوطنيـة       وانطلقت المسي  . القدس العام  -العسكري في المنطقة، الذي يقطع طريق رام اهللا       

والحملة الشعبية لمقاومة الجدار، وبالتنسيق مع حركة التضامن الدولي، وبمشاركة عشرات الناشطين في مجال              
وتقدم المسيرة، حملة األعـالم الفلـسطينية        .مقاومة االستعمار والجدار، ونشطاء السالم الدوليين واإلسرائيليين      

وبمجرد وصول المسيرة على بعـد       .وإجراءاته األحادية والعنصرية على األرض    واليافطات المنددة باالحتالل    
 متر من حاجز قلنديا العسكري، هرعت إلى المكان قوات كبيرة من جيش االحـتالل، وأفـراد حـرس                   200

الحدود، وأعاقت تقدم المسيرة، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى الحاجز، األمر الذي أعاق عملية الخروج والدخول               
وأطلـق   .ألكثر من ساعة، فيما رد المواطنون على ذلك بالعبارات الغاضبة المنددة بإجراءات شارون، وموفاز             

المشاركون العبارات الداعية إلى تدمير الجدار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الـشريف،               
وخاطـب   . ومناصـرة الـشعب الفلـسطيني      والمطالبة بتدخل المجتمع الدولي، لوضع حد للجرائم اإلسرائيلية       

، جـدار المصطفى البرغوثي، المشاركين مؤكداً أن هذا النشاط يندرج ضمن الحمالت الشعبية المنظمة ضد              .د
وأشاد بالقرار الجريء الذي اتخذته      .وأن هذه الجهود ستتواصل في كل مواقع إقامة الجدار والمعابر والمعازل          

اد األسلحة من دولة االحتالل، داعياً الدول األوروبية والمجتمع الدولي إلى           السويد أمس، والقاضي بوقف استير    
العمل على عزل إسرائيل دولياً، والمباشرة في فرض عقوبات عليها إلرغامهـا علـى االنـصياع للقـرارات                

  .الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة الهاي
  19/11/2005 48عرب

  
   أراضي يعبدأوامر عسكرية بمصادرة مساحات جديدة من .19

عبر مواطنون من بلدة يعبد بمحافظة جنين، امس، عن خشيتهم من وجود مخطط إسرائيلي لمـصادرة                : جنين
وقال المواطن محمـد بـري، ان سـلطات          .مساحات جديدة من أراضي البلدة ألغراض عسكرية واستيطانية       

تسعة دونمات ونصف الدونم وتقع     االحتالل قررت مصادرة قطعة األرض التي يملكها وأشقاؤه وتبلغ مساحتها           
وعثر أصحاب األرض المـستهدفة علـى        .بمحاذاة الشارع الرئيس الذي يربط بين جنين وطولكرم وبلدة يعبد         

 48 من الحـوض رقـم       89أوامر عسكرية تحمل توقيع قيادة جيش االحتالل، وتقضي بمصادرة القطعة رقم            
لية ان يكون الهدف اإلسرائيلي مـن مـصادرة هـذه           وقدرت مصادر مح   .الواقعة عند مفترق مستوطنة دوثان    

  . األرض هو إقامة نقطة مراقبة عسكرية في هذه المنطقة
  20/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  خطة لمبادلة مدن وقرى عربية بمستوطنات في الضفة  .20

وقـرى  يواصل دعاة التخلص من المواطنين العرب في اسرائيل طرح مخططات تهجير تدعو الى مبادلة مدن                
فبعد دعوات الترانسفير التـي اطلقهـا زئيفـي         . نات االسرائيلية الكبرى في الضفة    عربية في المثلث بالمستوط   

وحزبه ومن ثم ليبرمان وحزبه، طرح احد المستشارين السابقين لنتنياهو خطة للتخلص من جانب كبيـر مـن                  
اعد على التوصل الى اتفاق دائـم بـين         المدن والقرى العربية في المثلث، بشماله وجنوبه، بزعم ان ذلك سيس          

ففي مقالة نشرتها اسبوعية نيو ريفوبليك االميركية للدكتور عوزي أراد، يفـصل هـذا               .اسرائيل والفلسطينيين 
خطة بعيدة المدى للتخلص من ام الفحم وعرعرة والطيبة وغيرها من المدن والقرى العربية، عبـر مبادلتهـا                  
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ويقترح التـي رجحـت      . من بينها أريئيل وغوش عتصيون ومعاليه ادوميم       بمستوطنات اسرائيلية في الضفة،   
يديعوت احرونوت ان يتبناها نتنياهو ويطرحها في برنامجه السياسي، دفع تعويضات للمواطنين العرب الـذين               

ويـستبق هـذا     !ستشملهم الخطة، ومواصلة احتفاظهم بكامل الحقوق االجتماعية التي راكموها فـي اسـرائيل            
سفيري المعارضة الشديدة التي تبديها الجماهير العربية في الداخل لهذه الخطة، معتبـرا ان القـول بـأن                  التران

المواطنين العرب سيعارضون خطة المبادلة هو ادعاء ساخر وان خطته هذه لن تواجه بمعارضة ألن العـرب                 
ا ان خطتـه سـتعمق الوحـدة    ويتبنى ادعاءات سابقة طرحها ليبرمان مـدعي . لن يفضلوا البقاء داخل اسرائيل 

وحسب رأيه فانـه بـدون تنفيـذ تبـادل          . الطائفية والثقافية في دولتي اسرائيل وفلسطين وتحصن استقرارهما       
  .لألراضي لن يتم التوصل الى اتفاق دائم بين اسرائيل والفلسطينيين

  20/11/2005 48عرب
  

  الحكومة االسرائيلية تناقش اتفاقية معبر رفح  .21
رائيلية اعادة افتتاح معبر رفح بين االراضي المصرية وغزة، يوم الجمعة القادم، وقالت هذه              توقعت مصادر اس  

 -المصادر ان اسرائيل بدأت االستعداد لتطبيق االتفاق الذي تم التوصل اليه مع الفلسطينيين بوساطة اوروبيـة               
نص حسب اسرائيل علـى نـشر       وسيعرض موفاز، على الحكومة االسرائيلية، اليوم، االتفاقية التي ت        . اميركية

 اوروبية مشتركة   - فلسطينية -قوات مراقبة اوروبية على المعبر ونقل صور حية الى غرفة عمليات اسرائيلية           
وحسب هآرتس سيجري غلعاد، اليوم، اتصاالت مع الجانب المـصري لتنـسيق             .تقام على معبر كيرم شالوم    

الزمني يتـضمن اجـراء محادثـات للتنـسيق االمنـي         وافادت الصحيفة ان الجدول     . دوره في تطبيق االتفاق   
كما من المتوقع   . والجمركي، هذا االسبوع بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية واسرائيل والمراقبين االوروبيين          
  . تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق التصدير الزراعي من غزة الى الخارج عبر معبر كيرم شالوم
  20/11/2005 48عرب

  
 يليين مقتنعون بحتمية مواصلة االنسحاب من األراضي الفلسطينيةغالبية اإلسرائ .22

 64% و ينمن اإلسـرائيلي  % 70  نشرت نتائج استطالع رأي جديد في اسرائيل تقول أن         : نظير مجلي  ،تل أبيب 
 مستوطنة على األقـل،     80من المستوطنين في الضفة الغربية، مقتنعون بأن شارون سيعمل على ترحيلهم من             

وجاء في االستطالع أن الجمهور اإلسرائيلي واثق من أن شارون سيواصل سياسة            . تالية من حكمه  في الدورة ال  
االنسحاب من المناطق الفلسطينية، وأنه مثلما أخلى المستوطنين من غزة سيخليهم من الضفة، لكنه فـي هـذه                  

ع الفلسطينيين وباالتفـاق    المرة ال ينوي تنفيذ ذلك في اطار خطة فصل أحادية الجانب، بل في اطار التنسيق م               
 مـن المـستوطنين ان      35%من الجمهور العام و   % 70وعليه فإن نسبة المؤيدين له ستزيد، حيث قال         . معهم

من الجمهور اإلسـرائيلي    % 74من جهة أخرى قال النائب فيالن، ان        . االستمرار في اإلخالء هو أمر ايجابي     
يطال، والقاضي بدفع تعويضات سخية للمستوطنين الراغبين       يؤيد مشروع القانون الذي طرحه معا مع النائبة أف        

وأكد ان المئات من العائالت االستيطانية توجهت اليه تطلب المـساعدة فـي             . في الرحيل من اآلن عن الضفة     
  . ترتيب أمور الرحيل، والحصول على التعويضات

  20/11/2005الشرق األوسط 
  

   رفحمنطاد إسرائيلي يتجسس على مطار عرفات ومعبر .23
قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً بإطالق منطاد تجسس         :غزة،  20/11/2005االتحاد االماراتية   نشرت  

ووفق ما  . جديد على مقربة من مطار ياسر عرفات الدولي ومعبر العودة الحدودي، جنوب شرقي محافظة رفح              



 

 10

إلى إطالق المنطاد بعيد التوصل إلى اتفـاق        قالته وزارة الداخلية واألمن الفلسطينية فإن قوات االحتالل عمدت          
مع الجانب الفلسطيني، بخصوص إعادة تشغيل معبر رفح، والبدء بإعادة إعمار المطار، مشيرة إلى أن المنطاد                

  .أطلق على ما يبدو من داخل كيرم شالوم
س السبت قيام   استنكرت مصادر أمنية فلسطينية في معبر رفح أم       : غزة،  20/11/2005الغد االردنية   وأضافت  

واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة االسرائيلية خطوة اسـتفزازية وال           .تجسسالإسرائيل مؤخرا بإطالق منطاد     
يوجد أحقية إلسرائيل بالتجسس على مراكز تخضع للسيادة الفلسطينية خاصة وأن هذه المراكز تعمـل وفـق                 

 )د ب أ.(اتفاقيات وبمراقبة أطراف أوروبية
  

  ضه السماح بمناقشة حل الكنيست ريفلين يكرر رف .24
واصل رئيس الكنيست ريفلين، مساء السبت، التهديد بمنع السماح بمناقشة مشروع حل الكنيست وتقديم موعـد                
االنتخابات، يوم االثنين المقبل، ما لم يتم ازالة كافة اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، من على جدول اعمال                  

 اقتراح حل الكنيست اال يوم االربعاء، ذلك ان ريفلـين حـدد يـوم االثنـين     وكما يبدو لن يتم طرح     .الكنيست
  . للحكومة، بينما حدد يوم االربعاء العضاء الكنيست ليطرحوا فيه اقتراحاتهم ومشاريع القوانين الخاصة

 نائبا على االقل، وهو ما لـن يتـوفر القتراحـي شـاس              61يشار الى ان تمرير حجب الثقة يحتاج الى دعم          
 .   انها ال تنوي سحب اقتراحهاسبتواعلنت شاس مساء ال .يرتس طالما رفض العمل دعمهماوم

  19/11/2005 48عرب
  

  مركز حزب العمل يصوت على االنسحاب من الحكومة  .25
من المتوقع مصادقة مركز العمل مساء اليوم على االنسحاب من حكومة شارون، بناء على قرار بيرتس، واذا                 

  . وقع ان يقدم وزراء الحزب، الى شارون، غدا االثنين، رسائل استقالتهم من الحكومةما تم ذلك فمن المت
  20/11/2005 48عرب

 
  ليبرمان يقترح توحيد أحزاب اليمين في حال إستقالة شارون من الليكود  .26

 قائمة  قالت مصادر إسرائيلية أن ليبرمان، يقترح، في حال إستقالة شارون من الليكود، توحيد أحزاب اليمين في               
وفي حديثه مع اإلذاعة اإلسرائيلية قال أنه        .واحدة لخوض إنتخابات الكنيست القادمة لمواجهة شارون وبيرتس       

 اإلتحاد القومي والمفدال أن يتوحدوا في قائمـة واحـدة           -يتوجب على الليكود ويسرائيل بيتينو وإيحود ليئومي      
  .تنافس على أصوات اليمين

  19/11/2005 48عرب
  

  لن رسميا هذا األسبوع قراره بشأن مستقبله السياسي  شارون سيع .27
 كاتس، صباح اليوم انه ينوي المنافسة على رئاسة الحزب في حـال انـسحاب    اإلسرائيلياعلن وزير الزراعة  

ونقلت يديعوت احرونوت عن مصدر قالت انـه مـن          .شارون، لما يتمتع به من قوة بين اوساط حزب المركز         
ستنبط من محادثات اجراها مع شارون في نهاية االسبوع ان فرص انشقاق شارون عن              المقربين لشارون، انه ا   

كما نقلت عن شخصيات برلمانية وميدانية فـي الليكـود           .الليكود باتت اكبر بكثير مما كان يعتقده في الماضي        
انـشقاق  وحسب ما توقعه محللون سياسيون فـان         .اعتقادها بأن شارون سينشق عن الليكود فور حل الكنيست        

شارون عن الليكود سيزيد من عدد المتنافسين على رئاسة الحزب، حيـث توقـع هـؤالء ان تـشمل قائمـة                     
  .المرشحين، نتنياهو ولنداو وشالوم وموفاز وكاتس، وربما لفنات، ايضا
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وقال احد مستشاري شارون انه يتوقع صدور بيان رسمي بشأن مستقبل شارون السياسي في منتـصف هـذا                  
 ..  و في نهايتهاألسبوع، ا

  20/11/2005 48عرب
  

  اطالق سراح خبير الذرة مردخاي فعنونو   .28
، واستصدرت الشرطة امـرا     ) شيكل 7500( بكفالة هوقد اطلق سراح   .اطلقت الشرطة االسرائيلية سراح فعنونو    

ـ وادعـت    .من المحكمة يسمح لها باالطالع على سجل محادثاته والصور التي التقطها بالكـاميرا             ن شرطة أ ال
وكان ركّاب الباص طلبـوا تأشـيرات       . فعنونو خرق الشروط المفروضة عليه بعد اطالق سراحه من السجن         

وقالت شرطة اإلحتالل في القدس أنّها معنية بنقل ملف فعنونو الى دائرة التحقيق الدوليـة               . لدخول مدينة القدس  
  . في الشرطة بحجة انه التزم بعدم مغادرة المدينة بعد اطالق سراحه

  19/11/2005 48عرب
  

  سنقرط يطالب المجتمع الدولي بمتابعة تطبيق اتفاق المعابر .29
، امس، المجتمع الـدولي، خـصوصاً الرباعيـة والواليـات           الفلسطينيطالب وزير االقتصاد    : وفـا ،رام اهللا 

جاء في هـذا  وقال إن العمل جار على تطوير سياسات وبرامج لتنفيذ ما   .المتحدة، بمتابعة تطبيق اتفاق المعابر    
واعتبر أنه ال يمكن للـسلطة وال       . االتفاق، موضحا أن معظم استحقاقات االتفاق، تقع على الجانب اإلسرائيلي         

للمجتمع الدولي تحقيق نقلة نوعية في االقتصاد الوطني، دون تحقيق رؤية واضحة، حول بناء دولتنا المـستقلة                 
  .ذات الشرعية الدولية

  20/11/2005األيام الفلسطينية 
 

 تأكيد إسرائيلي ونفي لبناني لمصافحة بين لحود وشالوم .30
كشفت مصادر صحافية اسرائيلية مطلعة أمس أن الرئيس اللبنـاني صـافح   :  الوكاالت، بيروت،القدس المحتلة 

شالوم على هامش قمة المعلوماتية في تونس التي شهدت ايضا محادثة ودية بين قرينتي شالوم ولحـود وهـي                   
وكان مراسل القناة العبرية األولى في التلفزيون اإلسرائيلي أكـد           . بعبدا الى نفيها على الفور     انباء سارع قصر  

كما جرت مصافحة بـين الـوزير       , في تقرير له أمس أن محادثة ودية جرت بين زوجة شالوم واندريه لحود            
  .اإلسرائيلي والرئيس اللبناني

نفت الرئاسة اللبنانية صحة هـذه      , تأكيد شالوم للمصافحة  وفيما نقلت فضائية العربية اإلخبارية في خبر عاجل         
ونفى مكتب اإلعالم في الرئاسة اللبنانية أيضا صحة نبأ أذاعته إذاعة الـشرق نقـال عـن القنـاة                    .االدعاءات

وأكد مكتـب إعـالم      .اإلسرائيلية األولى من أن زوجة شالوم تحادثت مع اندريه لحود على هامش القمة ذاتها             
  .هذين الخبرين مجرد نسج خيالالرئاسة أن 

  20/11/2005السياسة الكويتية 
  

  اإلفراج عن مسؤول في الجبهة الشعبية  : لبنان .31
أكدت مصادر أمنية لبنانية أنه جرى اإلفراج عن المسؤول في الجبهة الشعبية القيـادة العامـة سـعيد                :بيروت
  . لوباني

  20/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

   أداء الحكومة األردنية العجلوني ينتقد بشدة .32
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انتقد عميد األسرى األردنيين في سجون االحتالل سلطان العجلوني بحدة حكومة بالده،             : أمين أبو وردة   ،نابلس
إن ذلك وصل إلى درجة جريمة وطنية بحق سيادة وكرامة األردن،           : واتهمها بالتقصير واإلهمال بحقهم، وقال    

كومة، وجاء ذلك في مقابلة صحافية أجريت مع العجلوني بمناسـبة  وأفاد أن األسرى بصدد رفع قضية ضد الح   
وانتقد فيها أيضا أداء مجلس النواب الذي لم يكـن فـي            . الذكرى السادسة عشرة ألسره، وتسربت عبر محاميه      

إن مسؤولين أردنيين لم يذكر أسماءهم طلبـوا مـن األسـرى            : وقال. مستوى اآلمال التي علقها األسرى عليه     
لى تعهد يشتمل على إبداء الندم وإدانة اإلرهاب ودعم اتفاقية السالم مع إسـرائيل، مقابـل إطـالق                  التوقيع ع 

إن العزل الذي وضع فيه منذ نحو سنتين ونصف جاء كما سـمع             : وقال. سراحهم، إال أن األسرى رفضوا ذلك     
ات األردنية من نشاطه    من مسؤولين في إدارة السجون في الكيان بناء على طلب أردني، وذلك النزعاج السلط             

ووصف العزل بأنه ليس مشكلة، وأن المشكلة الكبيرة هي منعـه مـن             . واتصاالته بأعضاء من مجلس النواب    
إتمام دراسته لتحصيل درجة الماجستير، وأفاد إنه انتهى من تأليف ثالثة كتب، أحدها عـن مكونـات العقليـة                   

إن شرطيا إسرائيليا كان يحرسـه فـي        : وقال. النهضةاإلسرائيلية، وآخر تحت الطبع عنوانه عوائق في وجه         
مستشفى في الكيان حاول اغتياله، بإقناع أحد الحراس الذين رافقوه إلى المستشفى بإعطائه إبـرة هـواء فـي                   

  .الوريد لقتله في أثناء نومه
  20/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  قطر تنفي التطبيع الجوي  .33

قالت مصادر إسرائيلية أن شركة الطيران القطرية نفت، يوم أمس، أنها وقعت على اتفاق تعاون مـع شـركة                   
 عن المصادر اإلسرائيلية أن شركة أركيع اإلسرائيلية كانـت          48ونقل موقع عرب    . أركيع اإلسرائيلية للطيران  

ها يستطيع إسـرائيليون يحملـون      أعلنت أنها وقعت على اتفاقية تعاون مع شركة قطر لخطوط الطيران بموجب           
ونقل عن  . جواز السفر اإلسرائيلي الطيران إلى غالبية محطات الشركة القطرية عن طريق طائرات الشركتين            

 45أركيع أنه في إطار االتفاق، يستطيع المسافرون عن طريق شركة أركيع السفر إلى عمان في األردن، وبعد                
وجاء أنه  .  رحلة جوية في شرق آسيا وأفريقيا      20هناك إلى ما يقارب     دقيقة يواصلون طريقهم إلى الدوحة ومن       

تم تغيير إجراءات الدخول إلى قطر بموجب االتفاق الجديد، حيث بامكان حاملي جوازات الـسفر اإلسـرائيلية                 
ونقلت المصادر اإلسرائيلية عن أحد كبار المسؤولين في الـشركة          . المكوث في المعبر دون الحاجة إلى تأشيرة      

لم نشارك في المباحثات مع هذه الشركة ولـم         : القطرية للطيران نفيه توقيع االتفاقية أمام وسائل اإلعالم، وقال        
في حين صرح أحد كبار المسؤولين في الحكومة القطرية أنه ال يعلم بوجود مثـل هـذا                 . نوقع على إي اتفاق   

 تعمل كوكيلة للشركة القطرية وقعت على       االتفاق مع إسرائيل، وأضاف أنه من الممكن أن تكون شركة أردنية          
  .االتفاق

  20/10/2005البيان اإلماراتية 
  

  الباكستانيون زاروا اسرائيل ولم يزوروا االراضي الفلسطينية .34
 قال مسؤولون فلسطينيون ان الوفد الباكستاني غير الرسمي الذي يزور اسرائيل هذه األيـام لـم يقـم                   :رام اهللا 

 رفيق الحسيني رئيس ديوان عباس أنباء اسرائيلية ذكرت ان الوفد           . د ىونف .فلسطينيةبزيارة مماثلة لألراضي ال   
نحن نرحب بأي ضيف    : وقال في تصريح لـ الحياة     .قام بزيارة اسرائيل واالراضي الفلسطينية على حد سواء       

  .من باكستان لكن الحقيقة ان هذا الوفد لم يأت ولم يبلغنا بنيته الزيارة
  20/11/2005الحياة 

  
  البنك الدولي يشدد على أولوية تنفيذ االصالح القضائي في االراضي الفلسطينية .35
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اكد البنك الدولي على ان الحاجة إلى إجراء اإلصالح القانوني والقـضائي فـي               :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
ـ                داً المحـور   الضفة الغربية وغزة ال تزال قوية، مشدداً على ان التركيز على اإلصالح القانوني والقضائي غ

األكثر أهمية في ضوء فك االرتباط اإلسرائيلي واالنسحاب المخطط له من غزه، الذي يـضع قـدرة الـسلطة                   
 إن تأمين إطـار قـانوني       :الفلسطينية على الحكم بفعالية على محك التجربة واالختبار، وقال في بيان له أمس            

وثمة إحساس بـأن    . ية بالغة لجهود السلطة الفلسطينية    مالئم وإنفاذ القوانين والقرارات القضائية سيكون ذا أهم       
اإلصالح القانوني يجب أن يمضي قُدماً بهدف ضمان إبقاء الضفة الغربية وغزة كياناً قانونياً واحداً، وهو أمـر   

  .سيكون على درجة من الصعوبة أكبر بسبب استمرار إسرائيل في احتاللها للضفة الغربية
 ماليين دوالر أميركي لمشروع اإلصالح القـانوني سـيقدمه إلـى مجلـس              5واعلن البنك انه خصص مبلغ      

مكافحـة  :  سيركّز هذا المشروع على ثالثة مجاالت رئيـسة هـي          :، وقال 2007المحافظين في السنة المالية     
  .الفساد، والوصول إلى العدالة، وإصالح القانون التجاري

  20/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  غواصتينبرلين ستسلم إسرائيل .36
تستعد المانيا لتسليم اسرائيل غواصتين من طراز دولفين، تبلغ قيمتهمـا االجماليـة مليـار               : ب. ف.  ا ،برلين

. يورو، بثلثي ثمنهما، وفق ما ستذكر مجلتا دير شبيغل وفوكس االلمانيتان فـي عـدديهما الـصادرين غـدا                  
شارة الجديدة، تسليم هاتين الغواصتين     واوضحت فوكس ان حكومة غيرهارد شرودر قررت باالتفاق مع المست         

  . الحديثتين جدا السرائيل وتحمل ثلث ثمنهما
  20/11/2005الشرق األوسط 

  
  منافسة داخلية والثمن فلسطيني  ..  االنتخابات اإلسرائيلية:تحليل إخباري .37

 تـسريبات حـول     تشهد الساحة السياسية في اسرائيل حالة ترقب شديد مع تواتر          :وديع عواودة ،  القدس المحتلة 
ومن المرجح أن يحـسم     . عزم شارون ترك حزبه لصالح حزب جديد يخوض فيه االنتخابات البرلمانية المقبلة           

وقالت مصادر مقربة منه انه يميل الى تشكيل اطار سياسي           .شارون مستقبله السياسي ويعلن قراره النهائي غداً      
ن العمل برئاسة زعيمه الجديد سيزيد قوة تمثيلـه         وافادت استطالعات رأي اجرتها يديعوت احرونوت ا      . جديد

 مقعداً، فيما قدرت حيازة حزب جديد بزعامة شارون         40: ليكود برئاسة شارون بقوته   الالبرلماني مقابل احتفاظ    
وعلى الرغم من ان هذه النتـائج التـي اكـدتها           .  مقعداً فقط  18 مقعداً وبقاء ليكود بقيادة نتانياهو مع        28على  

مشابهة تعني فوز شارون، إال أن األخير يخشى من وفاة المريض عقب نجاح العملية ومن ان يجد                 استطالعات  
كما انه يخشى من المجازفـة فـي        . نفسه رئيسا بال قدرة على التأثير بسبب زمالئه المتمردين عليه في حزبه           

  .ساحة زمنية ضيقةتشكيل حزب وسطي جديد، خصوصاً أن األمر منوط بميزانيات وآليات تنظيم كثيرة في م
ومن المتوقع ان يطرح شارون غداً تصوره السياسي المستقبلي، أمام اعضاء كتلة حزبه بهدف اختبـار اخيـر            

وازاء . لمدى والئهم له والنضوائهم تحت زعامته قبيل اتخاذ قراره الفاصل بـشأن فكـرة الحـزب الجديـد                 
يان في حال اقدام شارون على مغادرته دعا بعـض          استطالعات الرأي التي تتنبأ بانهيار الحزب الحاكم في الك        

  .خصومه الى المصالحة فيما واصل بعضهم اآلخر مهاجمته، مؤكدين فوز الليكود من دونه
والواضح حتى اآلن أن بيرتس نجح بانتخابه باصابة المشهد السياسي االسرائيلي بهزة شديدة وخلط أوراقه، ما                

تي استمدت قوتها من دعم شرائح اليهود الشرقيين ومن الطبقات الـدنيا            اثار قلق احزاب كثيرة فيه، والسيما ال      
  .بسبب اصوله الشرقية واجندته االجتماعية
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وعلى الرغم من اندفاعته االولية وشعبيته المتنامية، والسيما لدى الطبقات المتضررة مـن سياسـات حكومـة               
غلبية العظمى من المراقبين االسـرائيليين نجـاح        ليكود النيو اللبرالية التي وصفها سريد بالخنزيرية تستبعد اال        

  . بيرتس بقلب الطنجرة بالفوز بدفة الحكم
وتوقع كبير المعلقين السياسيين في يديعوت احرونوت برنيع  ان بيرتس يلقى مصير من سبقه في قيادة العمل،                  

حاب السخي من االراضـي     أمثال بن اليعيزر ومتسناع اللذين سرعان ما وصفا بأنهما سيفرطان بالقدس واالنس           
وخالفا لتأكيداته، تبقى طريق بيرتس صوب انجاز هدفه المعلـن بـالفوز            . المحتلة، اضافة الى ضعف التجربة    

وتعترض هذه الطريق عدة معيقات، منها هيمنة       . بالحكم طويلة وغير واردة في االنتخابات الوشيكة على االقل        
مع االسرائيلي حيث ان كل رؤسائه حتى اآلن كانوا من الجنراالت           العقلية االمنية والنزعات العنصرية في المجت     

  . العمالية-اليهود الغربيين فقط اضافة الى افتقاره للماضي العسكري ووصمته اليسارية واالشتراكية
ويتوقع ان تتحالف ضده احزاب اسرائيلية في االنتخابات المقبلة، كونها ترى فيـه خـصما مـشتركا يهـددها                   

  .وات ومنها حزب شاس وليكود وشينويباستالب االص
وفي حال تشكيله حزبا جديدا من المرجح ان يبادر شارون الى استغالل ما تبقى له مـن صـولجان لتـصعيد                     
اعمال القمع ضد الفلسطينيين العتبارات انتخابية داخلية نحو استدراج عمليات ثأرية من شأنها دفـع جمهـور                 

 االجتماعية التـي    -األجندة األمنية وتفضيلها على اجندة بيرتس االقتصادية      الناخبين داخل الكيان نحو االهتمام ب     
وفي ذلك يكرر ما سبق وثبتت نجاعته ايام سابقيه الذين اوقعوا بالفلسطينيين ضـحية              . تلقى حالياً رواجاً كبيراً   

مير على بيريـز     او تفوق شا   1996اعتبارات اسرائيلية داخلية، مثلما حصل عندما فاز نتانياهو على بيريز في            
 وهذا ما حذر منه عزمي بشارة في مقال له كتب فيه أن شارون لن يكتفي بتأكيد موقفـه                   ،1984ايضا في عام    

الوسطي بل سيحاول ان يجر النقاش إلى الموضوع األمني، حيث هناك في مكتب شارون من يفكر أن الطريق                  
  .يمر عبر تجديد سياسة االغتياالت بإسقاطاتها ومضاعفاتها

  20/11/2005لخليج اإلماراتية ا
 

  واقعيتها من واقع االحتالل: اتفاقية المعابر .38
  رياض المالكي .د

رغم قراءتي المتأنية في اتفاق المعابر والحركة الذي نتج مؤخراً عبر التدخل المباشر لرايس، فمن الضروري                
 من اشـتراطات إالّ أنـه يمثـل         اإلشارة إلى أن االتفاق ورغم عدم تضمينه كل ما طالب به الجانب الفلسطيني            

تحوالً نوعياً في معادلة التفوق اإلسرائيلي العسكري والسياسي المفروضة علينا منذ أكثر مـن خمـسة عقـود                  
  .ولصالح توازن أكثر واقعية يأخذ بعين االعتبار متطلبات الجانب الفلسطيني النسبية

ي المنامة يسبق زيارتها للمنطقة، والتي اضطرت       لوال التدخل الشخصي لرايس التي كانت تنتظر أصالً نجاحاً ف         
إلى استثمار قدراتها السياسية والدبلوماسية من أجل تحقيق نجاح مهم احتاجت إليه بشدة حتى ولو كان محـدود                  
التأثير والمضمون، كما هو اتفاق المعابر بين السلطة والحكومة اإلسرائيلية، استكماالً لفشلها المباشر في قمـة                

ستقبل عقب تراجع معظم الدول الخليجية ومصر تحديداً عن دعم البيان الختامي الذي يعطي مـساحة                منتدى الم 
ذلك البيان الـذي لـم      . من الحرية لمؤسسات المجتمع المدني في منطقتنا لتعمل دون تدخل مباشر من أنظمتها            

وض الفلـسطيني   يصدر عن المنتدى كان لصالح قرارها بالتدخل المباشر في الـضغط علـى أطـراف التفـا                
اإلسرائيلي لصالح الوصول إلى اتفاق سريع، مخالفة تماماً الموقف األميركي الثابت بعدم التدخل وترك أطراف               

وهكذا استفدنا عملياً من فشل منتدى المستقبل في إنجاح مفاوضات المعبر وفـي             . النزاع يتفاوضون فيما بينهم   
بالتدخل في عملية التفاوض وذلك بالضغط علـى الطـرفين          الحصول على سابقة نوعية في السياسة األميركية        

  .للتوصل إلى اتفاق نوعي ضمن الواقع السياسي والعسكري الـمحدود
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االتفاق الذي تم التوصل إليه يؤكد أنه اتفاق مرحلي، مؤقت زمنياً بمدة عام ومرهون بمدى نجاحه عملياً، حيث                  
 االلتزام باإلجراءات الصحيحة والمتبعة دولياً من خالل        تم تحديد مؤشرات النجاح من خالل قدرة السلطة على        

وجود الطرف الثالث في المعبر يحمل أكثر من داللة فهـو           . مراقبة الطرف الثالث والتحقق من تلك اإلجراءات      
من جهة يصدر الحكم النهائي على أداء السلطة خالل الفرصة التاريخية التي أعطيـت لهـا للـسيطرة علـى                    

ة دون تدخل من الجانب اإلسرائيلي، ومن جهة أخرى سيوفر المساعدة المطلوبـة فلـسطينياً               معابرها الخارجي 
  . للتأكد من نجاح التجربة هذه، وبالتالي نجاح الجانب الفلسطيني في االختبار الدولي

يني في الماضي البعيد وحتى القريب زمنياً، كانت تدعي إسرائيل دوماً بعدم جاهزية أو مهنية الجانب الفلـسط                
في التعاطي مع استحقاقات السالم معها وخاصة شقه األمني، وكانـت تـدعي أحيانـاً زوراً وبهتانـاً علـى                    
الفلسطينيين وأحياناً نتيجة الستخفافنا بتلك االستحقاقات لقناعتنا وكأننا نستطيع أن نخدع العالم ومعه إسـرائيل               

 مسؤولياتنا، وبالتالي عن قطـف ثمارهـا علـى          اآلن لن يعد لدى إسرائيل الحجة في إقصائنا عن        . كل الوقت 
األرض بادعاءات مبالغ فيها أو ملفقة، فالتواجد الدولي وللمرة األولى في تاريخ الصراع سيكون هـو الحكـم                  
الوحيد على مدى جدية التعاطي الفلسطيني مع هذه االستحقاقات ومدى إلزامنا بها، محيداً االدعاءات اإلسرائيلية               

إالّ إذا ما تهاونا في الموضوع واعتقدنا من جديد أننا نستطيع أن نخدع العالم ومعه إسرائيل مـرة                  والغياً لها،   
هذه هي المرة األولى إلثبات مصداقيتنا في كل ما نقول أو ندعي عبـر الحكـم األوروبـي المقبـول                    . أخرى

ته، كما سـتكون بـدورها المـرة        إسرائيليا ودولياً دون الخضوع ألي ابتزاز إسرائيلي أياً كان شكله أو تعبيرا           
فرصة . األخيرة التي سنمنح فيها الفرصة إلثبات أنفسنا وصدقية أقوالنا أمام الكذب اإلسرائيلي وزيف ادعاءاتهم             

تاريخية لن تتكرر من جديد إالّ إذا أثبتنا فيها جدارة القرار الفلسطيني وأهلية الجانب الفلـسطيني فـي تحمـل                    
ي االتفاقيات الدولية لنفتح المجال لتكرارها في مواقع أخرى كسابقة يمكنهـا أن             مسؤولياته المنصوص عليها ف   
  .تعمم في أكثر من مكان وزمان

بينما إسرائيل غير معنية في التوصل إلى أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني وتفضل فرض شكل الحل كما ترتئيه                  
        عاء أن اضطرارها تبني نهج اإلجراءات أحادية       هي بما يضمن مصالحها الكاملة استراتيجياً وعبر مواصلة االد

الجانب سببه فشل الجانب الفلسطيني في تنفيذ استحقاقاته واثبات جديته في التعاطي مع تلك االستحقاقات طوال                
عقد من الزمن، فعلينا تفويت الفرصة على تلك المخططات اإلسرائيلية من خالل إثبات رغبتنا األكيدة في تنفيذ                 

استحقاقات، وبالتالي إلزام إسرائيل عبر اإلسناد الدولي الذي يمكننا تجميعه للعـودة إلـى طاولـة                ما علينا من    
المفاوضات وتعزيز مصادر ذلك الدعم الدولي الممنوح لنا في مواجهة الصلف اإلسرائيلي ورفضها التفـاوض               

  .مع السلطة بحجتها المعهودة عن عدم وجود شريك جدي تتفاوض معه
التفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، ال يسعنا هنا إال التأكيد على كل ما جاء حوله من                  وفي عودة إلى ا   

انتقادات موضوعية مصدرها مختلف الفصائل والتيارات السياسية والحركات االجتماعية، حول انتقاص للسيادة            
تدخل بعد أن كان محصوراً علـى       الفلسطينية وتدخل إسرائيل في شؤوننا الداخلية وإقحام طرف ثالث في هذا ال           

طرف واحد إسرائيلي، وغياب حرية الحركة والتنقل واستمرار فرض القيود عليها، وإعطاء المنـسق األمنـي                
األميركي حق التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ، والدخول في أدق تفاصيل الحركة والعمل                

ت أمنية ومالحق جمركيـة خاصـة، وغيرهـا مـن االشـتراطات             والضوابط واإلجراءات ضمن بروتوكوال   
لكن ذلك ال يمنع من رؤية االتفاق كسابقة نوعية في مرحلة انتقالية ال يزال فيها االحـتالل جاثمـاً                   . والمعايير

ضمن تعبيراته القانونية واألمنية، وأهمية اعتبار هذا االتفاق بكل مكوناته ومـضامينه نموذجـا سـيتبع عنـد                  
  . حول الميناء والحقاً المطار، خاصة ما يتعلق بدور الطرف الثالثالتفاوض

من الجدير بالذكر هنا، أن االنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب هو الباروميتر األساس الذي يحـدد شـكل أي                  
 من  وبما أن االدعاء الفلسطيني يؤكد على أن االنسحاب اإلسرائيلي        . اتفاق مرحلي مؤقت، كما هو اتفاق المعابر      

القطاع لـم يستكمل، بحيث أبقى السيطرة اإلسرائيلية مطلقة على حدوده ومعابره الدولية وموانئـه ومطاراتـه               
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وأجوائه، مما يعني أن االحتالل ما زال قائماً على األقل بمفهومه القانوني والعسكري، فعلينا إذن أخذ ذلك بعين                  
تفاق ينتقص من مفهوم السيادة الفلسطينية نتيجة العتماده        اال. االعتبار عند إصدار الحكم على االتفاق ومضامينه      

االنسحاب اإلسرائيلي كأساس لعملية التفاوض، ولـم ينطلق من أساسية مغلوطة طالما طنطنت لهـا الفـصائل                
لو كـان هـذا     . معتمدة على مقولة أن تحرير القطاع جاء نتيجة لهزيمة إسرائيلية وانتصار فلسطيني عسكري            

 لعكس ذاته بالمطلق على مضامين االتفاق الذي نحن بصدده، ولكان قد عكس ذاته أيضاً ومنذ                االدعاء صحيحاً 
االنسحاب اإلسرائيلي على واقع الحال داخل القطاع وحوله من مداخل ومخارج وأجواء ومعابر ومـستلزمات               

  . بنية تحتية وخدمات وغيرها
تالل في القطاع مازال قائمـاً، وفـي أجـواء بقـاء            وزارة الخارجية لم تتوقف للحظة في التأكيد على أن االح         

االحتالل ضمن تعبيراته الحالية ال يمكننا أن نتوقع اتفاقا أفضل مما تم التوصل إليه، على اعتبار كونـه اتفاقـا      
ولـو  . مؤقتا بزمن وانتقاليا لمرحلة واختبارا لسابقة جديدة، وفي أجواء االحتالل وبقائه ال تحل سيادة مطلقـة               

مثالً بانتهاء االحتالل عن القطاع وزواله نتيجة االنسحاب كما تدعي إسرائيل، العتبرنا مـا جـاء فـي         أقررنا  
  .االتفاق انتقاصاً للسيادة

ضمن هذا التحدي الجديد، علينا أن نثبت ألنفسنا قبل أن نثبت للعالم المراقب والذي انتقل بمراقبته إلـى قلـب                    
سنفرز أفضل ما لدينا من مسؤولين وقادة للتعامل مع الطرف الثالث في            الحدث ليتواجد في ردهات المعبر، أننا       

المعبر ولضمان النجاح في إدارته، وعدم االستخفاف باالختبار الذي نحن بصدده وبالفرصة التاريخيـة التـي                
  فإما االنتقال إلى فرصة أخرى أوسع وبتأييد دولي أكبر وإما فقدانها للـمرة األخيرة. أعطيت لنا

  20/11/2005 الفلسطينية األيام
  

  الصراع الخفي .39
  علي الجرباوي  

مقابلةً أجرتها مع محمـود عبـاس حـول االنتخابـات           ) وفا(قبيل عيد الفطر وزعت وكالة األنباء الفلسطينية      
الفلسطينية، والتي يولي عباس أهمية كبيرة إلجرائها إلرساء أسس وقواعد جديدة للنظام السياسي الفلـسطيني،               

بالنسبة لعباس، ولفلـسطينيين عديـدين، تعتبـر هـذه          . وطيد دعائم رئاسته للسلطة ولفتح في آن      وبما يحقق ت  
لهـذا  . االنتخابات أداة التغيير المنتظرة إلحداث نقلة نوعية في بنية وعمل النظام السياسي الفلسطيني الحـالي              

ن المستفيدين من وضع النظام     السبب فإن لهذه االنتخابات أيضاً الكثير من الخصوم واألعداء، خصوصاً من بي           
حالياً، وجلهم من داخل فتح، التي من المفترض أن يكون عباس رئيسها، ولكنه يواجه أقصى متاعبـه وأقـسى                

  .مصاعبه من قبل قيادات وهيئات ومراكز قوى داخلها
جـوب  هذه المجموعات، وألسباب مصلحية ذاتية ضيقة على األغلب، تقوم في هذه اآلونة بحملة تشكيك في و               

وإمكانية عقد هذه االنتخابات في موعدها، كونها ستؤدي إلى تغيير أسس الشرعية الحالية لـيس فقـط للنظـام              
السياسي الفلسطيني، وإنما داخل فتح التي ستشهد بسبب هذه االنتخابات حراكاً واسعاً سيؤدي لإلطاحة بالعديـد                

المهددون بالتغييـب جـراء هـذه       . تحل مكانهم من أصحاب المواقع والحظوة الحاليين، ويأتي بقيادات جديدة         
االنتخابات، إذاً، وهم يتقاطعون بشكل كبير مع المناكفين للرئيس عباس ورؤيته السياسية وتوجهاته في الحكـم،             

إنه صراع خفـي، ولكنـه      . يريدون تعطيل عقدها ألنها تضر بوجودهم السياسي وبمصالحهم المنبثقة عن ذلك          
عباس وبعض أركان حركته السياسية، ويجد تجلياته حاليا في موضوعة االنتخابات           مستعر، يدور باألساس بين     

  .التشريعية
في هذا السياق، وبسببه، تعتبر مقابلة عباس مهمة كونها تخرج للعلن السجال الذي بقي حتى اآلن دائـراً فـي                    

المعدة كتابياً بعناية، ومن    يرسل عباس من خالل هذه المقابلة       . الكواليس وداخل الصالونات وبوساطة اإلشاعات    
  .خالل محاولة توظيف الرأي الفلسطيني العام، عدداً من الرسائل لخصومه وخصوم االنتخابات
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أولى هذه الرسائل ما يتعلق بجدوى االنتخابات التشريعية، والتي يلخصها عباس بثالث نقاط يعلم أنها تحظـى                 
النتخابات ستؤدي إلى تعزيز المـشاركة الـشعبية التـي          من ناحية، يؤكد وجهة نظره أن ا      . بتأييد شعبي واسع  

ستصبح ركيزة الشرعية الفلسطينية الجديدة، وبوساطتها سيتم وضع حٍد الزدواجية السلطات وحالـة الفوضـى             
من ناحية أخرى، يعتبر أن هذه االنتخابات تشكل البوابة لنقل الحالـة            . والتسيب والفلتان التي تعاني منها البالد     

ة من التعددية السياسية التوافقية والتحاصصية إلى الديموقراطية البرلمانية التـي تعمـل وفـق مبـدأ        الفلسطيني
ومن ناحية ثالثة، يطرح رأيه بأن هذه االنتخابات تعزز من الوضعية الفلسطينية على الصعيد              . األغلبية واألقلية 

 هذه أسباب وجيهة يعتقد الرئيس بأنها مهمة        .الدولي وتقرب تحقيق الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية       
  .وأكثر من كافية لإلصرار على عقد االنتخابات التشريعية في موعدها، وهو يسعى الى تجنيد أكبر دعم لذلك

وثانية الرسائل تأتي تطمينية للفصائل الفلسطينية، وخصوصاً لحماس، حول اإلصرار على فتح المشاركة فـي               
هذه الرسالة من عباس    . وعدم القبول بمطالبات االستثناء الوافدة من إسرائيل والخارج       هذه االنتخابات للجميع،    

ضرورية الستمرار إشاعة جو من الثقة مع الفصائل الفلسطينية المعارضة، والذي توتر في اآلونة األخيرة بعد                
يد عباس إعـادة ترميمهـا      التصعيد اإلسرائيلي في عمليات اغتيال النشطاء الفلسطينيين وانهيار الهدنة التي ير          

لتحقيق ذلك يقوم بتوظيف ما ستؤدي إليه هذه االنتخابات من شراكة سياسية كمحفز للفـصائل علـى                 . بسرعة
  .الحوار والعودة إلى تهدئة األوضاع

أما ثالثة الرسائل فتصب في صلب موضوع الصراع الخفي الدائر في األوساط الفتحاويـة حـول االنتخابـات       
شاركة في هذه االنتخابات اعتمدت فـتح، بعـد تجاذبـات وأخـذ ورد، أسـلوب االنتخابـات                  فللم. التشريعية
ولكن كلما ُأعلن عـن     . لفرز المرشحين على القائمة الوطنية العامة وفي الدوائر االنتخابية        ) البرايمرز(التمهيدية

اخل الحركـة والنظـام     موعد إلجراء هذه التمهيديات يتم الحقاً تأجيله بدفع من أشخاص ومجموعات متنفذة د            
يـدافع  . السياسي الفلسطيني بشكله الحالي، وذلك بهدف تأجيل عقد االنتخابات التشريعية في موعدها المقـرر             

عباس عن أهمية اختيار مرشحي الحركة عن طريق التنافس، وليس بالتعيين، وعن ضرورة إجراء التمهيديات               
أحسن الوصفات للسقوط المدوي هـي تعطيـل        : لشخصيةفي موعدها، ويهاجم من يحاولون تعطيلها ألهدافهم ا       

إن ... الحياة الديموقراطية الداخلية، ووقف البعض سداً منيعاً أمام سنة الحياة القائلة بالتطور وتعاقب األجيـال              
  .أي محاولة لعرقلة االنتخابات التمهيدية أو تأخيرها ستلحق بالحركة أفدح األضرار

مواجهة مع أقطاب من حركته السياسية كرر التزامه بتطبيق القانون الـذي            ولكي يظهر عزمه وعزيمته على ال     
ونتيجـة  . يفرض االستقالة على من يريد الترشح من الموظفين في مؤسسات السلطة العامة، المدنية واألمنيـة              

ر للصراع الخفي اضطر عباس الحقاً الى القبول بحل وسط تجري فيه االنتخابات التمهيدية داخل فتح الختيـا                
ضعف عدد أعضاء المجلس التشريعي، على أن تقوم لجنة من قيادة الحركة باختيار نصفهم كمرشحين رسميين                

  .عنها
أما الرسالة األخيرة، واألكثر أهمية، فتتمثل بإعالن عباس التزامه بإجراء االنتخابات التشريعية في موعـدها،               

 تسريبها بهذا الشأن من داخل حركته الـسياسية ال          ودحضه إلمكانية تأجيلها على أساس أن المعلومات التي يتم        
ويبين هذا االلتزام من قبل عباس أن هناك من يحاول تخريـب هـذه االنتخابـات                . تعدو كونها مجرد شائعات   

. المهمة له والستقرار النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة من الشرعية االنتخابية، وأنه لن يسمح بذلك               
 ال يدفع بالتزامه حتى النهاية، بل يفتح كوة ما كان يجب أن يفتحهـا إلمكانيـة                 هذا الشأن أن  ولكن الغريب في ه   

فقد ذكر في هذه المقابلة أن هناك عناصر مهمة إلجراء االنتخابات ال تقع تحت السيطرة               . تأجيل هذه االنتخابات  
بين المناطق الفلـسطينية والدعايـة      الفلسطينية، بل تبقى خارجها، أي تحت السيطرة اإلسرائيلية كتسهيل التنقل           

إذا ما جرى ذلك، قال عباس، فإن موضوع تأجيل االنتخابات، ال           . االنتخابية وعدم القيام بمضايقات واعتقاالت    
قدر اهللا، سيكون كما كان أمر إقرارها بالعودة إلى الهيئات التمثيلية الفلسطينية وسيبحث في األطـر الوطنيـة                  

  .”ى السياسية، لنتخذ القرار المناسب، وبمشاركة الجميع من دون استثناءالمختلفة ومع جميع القو
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لماذا فتح عباس هذه الكوة وهو يعلم أن قوات االحتالل ماضية قُدما بتصعيد جميع اإلجراءات التي ذكرها؟ هل                  
 أال يقول مـا     إلنه يتخوف فعلياً من إعاقة إسرائيل إجراء هذه االنتخابات؟ إن كان هذا هو السبب فاألجدى كان               

قاله بخصوص إمكانية التأجيل، بل أن يعلن عن إصراره مواجهة التحدي اإلسرائيلي على الصعيدين الـداخلي                
  .والدولي

إن ترك شأن إجراء االنتخابات بيد إسرائيل كأنما يعطيها قرار الفيتو عليها، وبالتالي يبدو األمر وكأنه قد حسم                  
عباس هذه الكوة مفتوحة كي يمنح نفسه المجال للتفاوض خالل الفترة المقبلة            هل ترك   . منذ اآلن باتجاه التأجيل   

مع مناكفيه من داخل حركته السياسية بشكٍل يمكنه من التوصل إلى اتفاقات داخلية قد يصبح معها تأجيل عقـد                   
ت التي يرى التعقيـدات  االنتخابات أمراً ضرورياً؟ أم ترك الباب مفتوحاً ألنه يريد التمهيد فعلياً لتأجيل االنتخابا       

تجاه عقدها تتصاعد داخل فتح، ويريد استباق مواجهة داخلية يخشى خـسارتها، وبالتـالي تضعـضع موقفـه                  
  المتضعضع أصالً؟

ولكن ما يجب التأكيد عليـه      . ال نستطيع اآلن التكهن باإلجابة الصحيحة التي ستطفو خالل األيام القليلة القادمة           
ت التشريعية، إن حصل، فسوف يكون ذا نتائج وخيمة العواقـب علـى المـستقبل               هو أن تأجيل عقد االنتخابا    

  .الفلسطيني
  20/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  !وداعاً للمفاوضات.. إسرائيل والتسويات األحادية .40

  ماجد كيالي
دي مـن غـزة،     تؤكد المعطيات السياسية القائمة اليوم أن إسرائيل، وبعد تنفيذ خطتها المتعلقة باالنسحاب األحا            

 . باتت أبعد، أكثر من أي وقت مضى، من استئناف عملية التفاوض مع الفلسطينيين
وأن البديل عن ذلك عندها إنما يكمن في استمرار فرض التسويات األحادية، التي تمكّنها من االحتفاظ بـأكبر                  

، وأيضا لضمان سيطرتها    قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، ألغراض االستيطان واألمن والحاجات المائية          
 . على أوضاع الفلسطينيين، مع االنفصال النهائي عنهم

في هذا اإلطار نشرت الصحافة اإلسرائيلية مؤخّرا تقريرا تحدثت فيه عن قيام حكومة شارون بإعطاء الـضوء         
 فـي   األخضر للجيش للشروع في اإلخراج إلى حيز التنفيذ خطة أعدتها لخلق واقع من االنفـصال التـدريجي                

 . الضفة الغربية، بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
طـرق لإلسـرائيليين    : المرحلة األولى في هذه الخطة تتمثل بتحقيق الفصل في محاور حركة التنقل في الضفة             

فقط وطرق للفلسطينيين فقط، مع بناء معابر على شكل جسور أو أنفاق لمنع االحتكاك بين الطـرفين، بحيـث                   
 : وتتوخّى إسرائيل من وراء ذلك، بحسب التقرير. ار الجدار الفاصليتكامل ذلك مع مس

وقف التعلّق االقتصادي لعرب المناطق بإسرائيل، ومنع دخول الفلسطينيين إلى داخل نطاق الخـط األخـضر                
) الضفة(لغرض البحث عن العمل، وخلق فصل تام بين منظومتي الحياة لإلسرائيليين والفلسطينيين في المناطق             

 ). 19/10معاريف .(2008 حتى العام وذلك
الجدير ذكره أن التقرير كشف عن قيام المستويين السياسي واألمني في إسرائيل بفرض نوع من التعتيم علـى                  
هذه الخطة خشية أن تعد في العالم كمحاولة إسرائيلية لتخليـد االحـتالل فـي جـزء مـن منـاطق يهـودا                       

 ). الضفة(والسامرة
ث عن إمكان تطبيق إسرائيل خطة انسحاب أحادي محدود في الـضفة الغربيـة لـيس                على أية حال فإن الحدي    

جديدا البتة، حيث ظلت الصحف اإلسرائيلية تتحدث عن مثل هذا الخيار منذ اتخاذ حكومة شارون قرارا بشأن                 
تنفيذ خطتها تلك في غزة، برغم من دأب أركان هذه الحكومة على نفي وجود مثل تلك الخطـة بمـا يتعلـق                      

 . بالضفة، للتخفيف من هجمة الجماعات المتطرفة
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وكانت يديعوت احرونوت، مثال، كشفت عن وجود ما يسمى خطة فك االرتباط بالتي تحمل عنوان حسم قومي                 
 . لرسم حدود دائمة إلسرائيل، تتضمن تكثيف عمليات االستيطان في المستوطنات الكبيرة

في مقابل إخالء المستوطنات الصغيرة وترك ما تبقى بأيدي         ) ضرداخل الخط األخ  (وربطها بالبلدات اإلسرائيلية  
 . الفلسطينيين، من دون اإلشارة إلى إقامة دولة فلسطينية

وبحسب شمعون شيفر فإن استراتيجية حكومة شارون في هذا المجال تتأسس على الحيلولة دون وجود سـلطة                 
ت السكانية الكثيفة إلى دويالت صغيرة يعيش كـل         فلسطينية مركزية وتحويل المناطق الفلسطينية ذات التجمعا      

 . منها في ظل نظام اقتصادي منعزل عن باقي األراضي الفلسطينية
ما يذكّر بمحاولة فاشلة قام بها شارون في أوائل الثمانينات، عندما عمـل             . ويحكمها مخاتير أو رؤساء مناطق    

 . المحتلةعلى إنشاء روابط القرى وتعيين أشخاص يتعاملون مع السلطة 
ويرى بعض أصحاب القرار في إسرائيل أن الوضع الناشئ في الضفة، والناجم خصوصا عن بنـاء الجـدار                  

 ). 15/4يديعوت أحرونوت .( الجديد–الفاصل، يزيد من احتماالت نجاح المشروع الليكودي القديم
وفي الحقيقة  . اعتماد هذا الخيار  اآلن يبدو أن المعطيات السائدة، كما قدمنا، ترجح وتشجع جنوح إسرائيل نحو             

 . فإن إسرائيل، ومنذ انطالق عملية التسوية، لم تقتنع ولم تتصرف، يوما، بواقع من وجود شريك فلسطيني
أمـا تفـضيلها   . وهي لم تتفاوض مع الفلسطينيين باعتبارهم ندا لها؛ سواء في ظل حكومات العمل أو الليكـود     

 سبيل المراوغة، ووسيلة للتهرب من استحقاقات المفاوضات الجماعية، إذ          لخيار المفاوضات الثنائية فكان على    
 . أنها اعتبرت المفاوضات الثنائية مجاال لها لالستفراد بالفلسطينيين 

والضغط عليهم لقبول امالءاتها السياسية، في مختلف المجاالت التفاوضية؛ هذا عدا عن اعتبارها للمفاوضـات               
 . لتحسين صورتها على الصعيدين الدولي واإلقليمينوعا من لعبة عالقات عامة 

وفي كل األحوال فإن خيار التسويات األحادية، من وجهة النظر اإلسرائيلية، يمكّن إسرائيل من فرض التسوية                
التي تتناسب مع أولوياتها وحاجاتها، والتي يمكن أن يتم إيجاد نوع من اإلجماع عليها، بين مختلف األطـراف                  

 . الفاعلةاإلسرائيلية 
وجوهر التسوية األحادية كما هو معروف يتأسس على التحـرر مـن التبعـات              . والسيما بين العمل والليكود   

 . السياسية واألخالقية للسيطرة على الفلسطينيين
والتخلص من ما يسمى الخطر الديمغرافي، والحفاظ على طابع إسرائيل كدولة يهودية، عبر االنـسحاب مـن                 

ية الكثيفة، مع اإلبقاء على الكتل االستيطانية الكبيرة، والحفاظ على القدس موحدة تحت السيادة              التجمعات السكان 
 . اإلسرائيلية

وبالنسبة إلسرائيل فإن مثل هكذا تسوية تجنّبها استحقاقات أو إشكاليات التـسوية النهائيـة، التـي يمكـن أن                   
رية والجغرافية والسياسية؛ وهو األمـر الـذي   تضطرها إلعادة تعريف هويتها ودورها السياسي وحدودها البش  

 . يمكن أن يدخلها في متاهة من الصراعات الداخلية، هي في غنى عنها
وفوق كل ما تقدم فإن إسرائيل، في هذه المرحلة، التي تقوم بها بهضم تداعيات االنسحاب األحادي من غزة، ال                   

 . ف المفاوضات مع الطرف الفلسطينيتبدو جاهزة للشروع بخطوة كبيرة أخرى، على مستوى استئنا
لذا فإنها تعتقد بأنها يمكن أن تستغل االحتضان الدولي واإلقليمي لالنسحاب من غزة لخلق وقائع جديـدة فـي                   
الضفة، تسهل عليها مستقبال فرض امالءاتها على الفلسطينيين، إن لم يكن على طاولة المفاوضات فمن خـالل                 

 . األمر الواقع
قع الدولي واإلقليمي يشجع حكومة شارون على تكريس نهج التسوية من طرف واحد، فبـوش               عموما فإن الوا  

أقر في رسالة التطمينات التي قدمها لشارون بتفهم الواليات المتحدة لعدم انسحاب إسرائيل من كامل األراضي                
 . 67الفلسطينية المحتلة عام 
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بار أن مشكلة الفلـسطينيين ال تتوقـف علـى وجـود            وبحاجة إسرائيل لضم الكتل االستيطانية الكبيرة، وباعت      
 . االحتالل، بقدر ما تتوقف على وقف العنف وإصالح مؤسساتهم

كذلك فقد تجاوبت اللجنة الرباعية، مع سياسة حكومـة شـارون           . وهي األمور التي عاد وأكدها محمود عباس      
 ! باحتفائها بخطته األحادية وبوضع الخريطة على الرف

 العربي، فيبدو الوضع صعبا ودقيقا للغاية في ظل انشغال العرب بأوضاعهم وهمومهم، بعـد               أما على الصعيد  
احتالل العراق، وبعد ابتزاز الواليات المتحدة للعديد من األنظمة العربية، وبعد المخاطر التـي تتعـرض لهـا     

 . سوريا
الم باتـت مـن الماضـي، نظريـاً         على ذلك يمكن االستنتاج بأن التسوية القائمة على التفاوض والشراكة بالس          

 . وعملياً، وأن البضاعة الموجودة في السوق هي خطط اإلمالء والفرض بالتسوية أو باإلكراه
  20/10/2005البيان اإلماراتية 

  
  هل للرأي العام أهمية في الشرق األوسط؟ .41

  داود كتّاب
مر لفترة طويلة إلى درجة فقد فيها الرأي         اإلسرائيلي مثير لالستغراب، فقد ُأطيل أمده واست       -النزاع الفلسطيني   

بغض النظر عما يريده الشعبان     . العام سلطته في التأثير على السياسة أو عملية صنع القرار على مستوى القادة            
الفلسطيني واإلسرائيلي، فإن ما يحصل على األرض وفي دوائر صنع القرار في تل أبيب ورام اللة نادراً مـا                   

فأحد الحقائق المثبتة علمياً    . فلو كان للرأي العام أية أهمية لكنّا قد حللنا النزاع منذ أمد بعيد             .يعكس الرأي العام  
دولتان ذاتا سيادة على حدود عام      : هي أن غالبية الفلسطينيين واإلسرائيليين يعرفون بالضبط شكل الحل النهائي         

نية الكبرى، وعودة عدد محدود من الالجئين إلضفاء         تقريباً مع بعض التعديالت المتعلّقة بالكتل االستيطا       1967
أنظر فقط إلى هؤالء الـضحايا الـذين        . لكن الرأي العام ال أهمية له      .قيمة رمزية، وحّل عملي لقضية القدس     

عدد كبير من ممثلي منظمة التحرير الذين رغبوا في أن يعكسوا الرأي العام عن              . حاولوا االستجابة للرأي العام   
رئيس وزراء إسرائيلي له شعبية كان يقـوم بمـا أرادتـه غالبيـة              . دء الحوار مع إسرائيليين اغتيلوا    طريق ب 

كـان علـى    . في كال الحالتين لم يكن القاتل من الطرف اآلخر وإنما من الشعب نفسه            . اإلسرائيليين قُتل كذلك  
ياسر عرفـات نفـسه     . فاقيات أوسلو ياسر عرفات ونظرائه اإلسرائيليين أن يتفاوضوا سراً قبل الوصول إلى إت          

أما شارون، فقد اضطر إلحاطة نفـسه       . أخبر كلنتون أنه سوف يقتل إذا وافق على األفكار التي طرحها باراك           
بعدد مبالغ فيه من الحراس الشخصيين لحماية نفسه من اإلغتيال عندما كان يطبق ما أظهرت اإلستطالعات أنه                 

كما لم يستطع فعل أي شيء منذ ذلك الحين، رغم أن اإلستطالعات تُظهر أن              . قرار شعبي لإلنسحاب من غزة    
أسـباب انعـدام فاعليـة       .أية إنسحابات إضافية في الضفّة الغربية سوف تحصل على دعم غالبية اإلسرائيليين           

لجمهور من هم   فبالنسبة للقضايا التي تنطوي على مصالح وطنية واستراتيجية عليا يعطي ا          . الرأي العام متنوعة  
فاإلنسان العادي في الشرق األوسط يشعر غالباً أن من هم في السلطة يملكون             . في السلطة مجاالً أوسع للتحرك    

الشعب قد يناقش الـسلطة     . قدراً من المعلومات تحت تصرفهم يعطيهم القدرة على اتخاذ القرار األفضل للشعب           
يع التي تتعلّق باألمن والمواضيع ذات األهمية اإلسـتراتيجية         حول مختلف القضــايا تقريـباّ باستثناء المواض     

ولسوء الحـظ يـستغّل القـادة        .القادة تُترك لهم حرية القرار في هذه النواحي ونادراً ما تتم مساءلتهم           . الوطنية
حـول  موقف الجمهور هذا، وينفّذون قرارات تعكس ما يريدونه، مستفيدين من أن الجمهور نادراً ما يحاسبهم                

كدولة ناشئة تأسست فـي وجـه الكثيـر مـن           : والقضية أكثر وضوحاً في حالة إسرائيل      .قضايا تتعلّق باألمن  
وبما أن معظم القادة الـسياسيين      . الصعوبات، فإن لدى الجمهور اإلسرائيلي إيماناً مبالغاً فيه بمؤسساته األمنية         

ال يمانع في تقديم مساندة عمياء لكل ما يقوله قادته في           اإلسرائيليين جاؤوا من المؤسسة العسكرية فإن الجمهور        
ورغم أن الجمهور اإلسرائيلي مستعد لمساءلة أي قرار آخر إال أنه يبدو أنـه مجمـع                . القضايا المتعلّقة باألمن  
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قبل أن أضع أهمية الـرأي العـام         .على ممارسة الصمت بشأن القضايا اإلستراتيجية المتعلقة باألمور األمنية        
في . هائياً على الرف بما في ذلك ما يتعلق باألمور األمنية، دعوني أتراجع جزئياً عن صرفي النظر عنه تماماً                 ن

 أو لنقـل    55المجتمعات العادية، عندما يتحدث أحدهم عن الرأي العام فهو يتحدث عن قضايا تحوز على دعم                
للرأي العام أهمية، يجب أن يزيد عن أغلبية        لكن في الشرق األوسط، وحتى تكون       .  في المئة من الجمهور    60

وعندما احتجت غالبية اإلسرائيليين ضد مجازر صبرا وشاتيال، إضطرت الحكومة إلى            .ثلثي الجمهور أو أكثر   
وعندما عارضت الغالبية الساحقة من الفلسطينيين إطالق صواريخ القسام بعد اإلنفجار الـذي وقـع        . اإلستجابة

إذا لم تكـن     .ماس، تراجع قادة الحركة اإلسالمية بقوة وأعلنوا من طرف واحد وقفاً للهجمات           أثناء مهرجان لح  
إما بـذل جهـد     : هناك أهمية للرأي العام السائد فما الذي يهم؟ هناك طريقان إلجراء تغيير في الشرق األوسط              

ن الناشطين تخفيض سقف توقّعاتهم     للوصول إلى الغالبية الساحقة للرأي العام في مجتمع ما، وهو أمر يتطلّب م            
أما الطريق اآلخر فهو الضغط الخارجي      . والموافقة على القاسم المشترك الذي ينتج عنه دعم جماهيري ساحق         

التغيير في نزاع الشرق األوسط لن يحصل ببـساطة          .وقد شهدنا ذلك في حالة اإلنسحاب من غزة       . على القادة 
فقط عندما تجتمع عناصر التغيير األساسية ويحصل انتقال غامر فـي           . ممن خالل تحسن بسيط في الرأي العا      

  .الرأي العام، يمكننا توقُّع تغير له أهميته في هذا النزاع الذي طال أمده
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