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*** 
  ليكود لترك شارون و بعد انسحاب العمل من الحكومة اسرائيل تستعد لزلزال سياسي .1

قال الرئيس االسرائيلي في ختام اجتماعه بشارون، صـباح اليـوم انـه             : 21/11/2005 48عرب  نشر موقع   
ح احدهم لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لـشارون الـذي           يوما، لمحاولة اقترا   21سيمنح اعضاء الكنيست مهلة     

ابلغه، اليوم، قرار انسحابه من الليكود وتشكيل حركة سياسية جديدة، طالبا منه حل الكنيست ليتـسنى اجـراء                  
وقال في مؤتمر صحفي مقتضب عقده في ختام استقباله لشارون، ان شارون اوضح له عـدم                 .انتخابات جديدة 

واضاف انه سيفحص مع ممثلي الكتل ما اذا بمقدورهم         . لحكومة في غياب غالبية مؤيدة له     مقدرته على ادارة ا   
  .واعرب كتساف عن اعتقاده بضرورة تقديم موعد االنتخابات. ترشيح احدهم لرئاسة الحكومة

.  االنشقاق عن الليكود وتشكيل حركة سياسية جديدة       هونشر مكتب شارون، اثر االجتماع، بيانا اوضح فيه قرار        
  . نائبا من نواب الليكود15 و12ومن المتوقع ان يعقد شارون اول اجتماع لحزبه ظهر اليوم، بمشاركة بين 
ووعده باالحتفاظ له بمنصب وزير     . واجرى شارون، صباح اليوم، اتصاال بموفاز داعيا اياه الى االنضمام اليه          

  .االمن اذا تم انتخابه لرئاسة الحكومة القادمة
وقال . سيتولى منصب الرئيس المؤقت للحزب خلفا لشارون الى ان يتم انتخاب الرئيس الجديد            وعلم ان هنغبي    

هنغبي، لالذاعة االسرائيلية العامة، انه سيعقد اجتماعا لمركز الحزب هذا االسبوع لتحديد موعـد لالنتخابـات                
  . التمهيدية لرئاسة الليكود

 واعـالن تقـديم     شارونعدم التسرع بالتجاوب مع طلب       طالبا منه    كتسافوتوجه رئيس الكنيست ريفلين، الى      
وسيعقد ريفلين، اليوم، اجتماعا مع ممثلي كتل المعارضة واالئتالف لمناقشة مـسألة تغيـر               .موعد االنتخابات 

  . ومن المتوقع ان يلتقي كتساف اليوم. ميزان القوى في الكنيست
وقال ان الهيئة العامة تملك القـدرة       . لكنيست عدم التجاوب مع طلب شارون حل ا       كتسابكما طلب ايتان، من     

  .على حسم القرار المتعلق بحلها وال مكان الستغالل الرئيس لتنفيذ االعيب سياسية
فيما قال ياتوم ان قرار شارون يشبه قرار اقتالع اليهود          . وقال ايتام، ان الليكود يدفع اليوم ثمن خيانة قيم الدولة         

ان الرجل الذي اقام الليكود يقوم بتفكيكه تمامـا كمـا قـام االب الـشرعي                من غزة والضفة الغربية، مضيفا      
  . لالستيطان بتفكيك المستوطنات
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بعث رئيس الحكومة اريئيل شارون، ظهر اليوم، برسالة الى هنغبي والى كتلة الليكود البرلمانيـة، تـضمنت                 
نت عضو الكنيست عنبال غبريئيلي     واعل .بالغا رسميا بقرار انشقاقه عن الحزب وتشكيل حركة سياسية جديدة         

 .قبل قليل، انها قررت البقاء في الليكود وعدم االنضمام الى شارون، خالفا لما نشر صباح اليوم
وصـفت يـديعوت أحرونـوت قـرر شـارون          :  وكاالت ،القدس،  21/11/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  

لتلفزيون االسرائيلي العام ان شارون قـد يعتمـد         وذكر ا  .االنسحاب من الليكود بالزلزال السياسي في إسرائيل      
لكن موفاز اعلن انه بـاق فـي         . نائبا، غالبيتهم من الليكود، لتشكيل حزب جديد بزعامته        15على دعم حوالي    

وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، اعلن اساف شاريف المتحدث باسم شارون انه ال يمكنه ال تأكيـد    .الليكود
  .االنوال نفي النبأ حتى 

من جهته، صادق مركز حزب العمل مساء أمس على قرار االنسحاب من التحالف الحكومي ما يؤكـد تقـديم                   
موعد االنتخابات البرلمانية في اسرائيل، في الوقت الذي يزداد فيه تواتر االنباء عن ميل شارون الى االنسحاب                 

  .من الليكود وتشكيل حزب جديد لخوض االنتخابات
واقترعت اللجنة المركزيـة بأغلبيـة       .ة المركزية للحزب اجتماعا في تل أبيب برئاسة بيرتس        فقد عقدت اللجن  

وانتقد بيرتس شارون في استمرار االنقسام       .وقال مسؤول الحزب كابل لندع الثورة تبدأ       .ساحقة لترك الحكومة  
 .جرين الجدد وكبار السن   االجتماعي والتراجع في إسرائيل فيما يتعلق بخفض اعتمادات الحكومة لرواتب المها          

وقال راديو اسرائيل ان اعضاء الحكومـة مـن          .وقال إن االنتخابات المقبلة ستجرى على الساحة االجتماعية       
  .وتمت كتابتها بالفعل. العمل من المرجح ان يسلموا خطابات استقاالتهم اليوم االثنين

عززت التكهنات بشأن نيـة شـارون        وذلك في تصريحات     ،واكد شارون امس انه سيواصل العمل مع بيريس       
وقال بيريس ان الحكومة التالية بصرف النظر عن تركيبتها يجـب            .الخروج من الليكود وتشكيل حزب وسطي     

واوضح ان هذه الحكومة عالجت مسألتين لم تكونا قريبتين الى قلبي فحسب، لكنهما             . ان تواصل مساعي السالم   
دون عمليـة   : واضاف .اب من غزة وتطوير منطقتي النقب والجوالن      كانتا مهمتين بالنسبة للشعب وهما االنسح     

ال يهم ما يكون عليه شـكل       : وتابع. السالم ودون اعداد االرضية للسالم ال يحق لنا ان نعد اطفالنا بأي مستقبل            
  . الحكومة التالية، ولكن علينا ان نواصل العمل على هذه القضايا لخير شعبنا

ي الليكود إنه إذا اتضح أن شارون قرر تفكيك الليكـود والتوجـه النتخابـات               من جهة أخرى، قال بارزون ف     
ونوهت هآرتس   .خاطفة، فإن الليكود لن يقف مكتوف األيدي وسيعمل على تأجيل االنتخابات من آذار إلى أيار              

لنشطاء إلى أنه على الرغم من تصريحات وادعاءات شارون ومقربيه، فإن أغلبية أعضاء الليكود والمنتسبين وا              
   .لن ينسحبوا من الحزب مع انسحاب شارون
يمكنه ان يتسبب في هجرة سياسية على نطاق لم تشهده الخريطـة     : وكتب شمعون شيفر في يديعوت احرونوت     
  .السياسية االسرائيلية منذ قيام دولة اسرائيل

انونيـة الالزمـة    ان التحضيرات الق  التي قالت    صحيفة ها آرتيز امس      هذكرت ما   21/11/2005عكاظ  وذكرت  
وقالت الصحيفة ان مستشاري شارون     . لتأسيس حزب جديد بزعامة شارون قد اكتملت منذ يوم السبت الماضي          

كذلك صرح يوسف البيد عقب لقائه بشارون بأن لديه انطباع بان شارون يخطـط               .نصحوه بأن يترك الليكود   
  ) الترجمة،جوزيف حرب(. للخروج من الليكود
 اندلعت معركة الخالفة في ليكود وأخـذ  :21/11/2005الحيـاة   نقلت ناصرة أسعد تلحمي  الوعن مراسلها في    

وبرأي المعلق  . عدد من أركانه يستعد لـ اليوم التالي النسحاب شارون، رافضين عمليا تتويجا تلقائيا لنتانياهو             
بني علـى ركامهـا     السياسي في يديعوت أحرونوت فإن شارون يعتزم تحويل المنظومة الحزبية الى شظايا لي            

اليمين المنضوي تحت لـواء أرض اسـرائيل الكاملـة،          : منظومة تضع الناخب االسرائيلي أمام ثالثة خيارات      
والوسط بزعامة شارون الذي يؤيد تسوية في حدود تضم الكتل االستيطانية الكبرى، واليسار بزعامـة زعـيم                 

  .رأي العام االسرائيليوختم أن شارون واع لحقيقة حصول تغيير في ال. العمل بيرتس
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   تنفي تقارير إسرائيلية بتأجيل االنتخابات الفلسطينية السلطة .2
 أنباء صـحفية إسـرائيلية امـس أن        هذكرتما  :  د ب ا    نقال عن  تل ابيب من   2005 /21/11 الدستور     نشرت

س عن مـسؤول    ونقلت هارت  .محمود عباس أوعز إلى لجنة االنتخابات المركزية بتأجيل االنتخابات التشريعية         
. تأجيل لبضعة أسابيع  لفلسطيني رفيع المستوى أنه على الرغم من عدم وجود إعالن رسمي بذلك فهناك توجه ل              

وأضافت أن عددا من المسؤولين      . ذكر أن قانون االنتخابات الجديد سيتم تعديله في المستقبل القريب          هنأوقالت  
  . في إنجاز االنتخابات الداخليةهاام االنتخابات بسبب فشلفي حركة فتح يقفون وراء المبادرة لتأجيل وتعديل نظ

وقـال   . سـرائيلية التقارير إ الالسلطة سارعت أمس إلى نفي       أن   :رام اهللا  من   21/11/2005 البيان     وذكرت
موعد االنتخابات لن   أن  : وقال مصدر في مكتب عباس     .موعد االنتخابات نهائي وال رجعة عنه     أن  : احمد قريع 

وأعلن المجلس التشريعي أنه سيعقد جلسة ختامية له        . اً إلى عدم نيته اتخاذ أي قرار في هذا الشأن          مشير ,يتغير
وقالت مصادر فلسطينية ان عدداً كبيراً من       . األسبوع المقبل يعلن في نهايتها عن حل نفسه استعداداً لالنتخابات         

ن المراقبين يقولون إن فرص غـالبيتهم       أعضاء المجلس الحالي ينوون خوض االنتخابات في الدورة الجديدة لك         
  .محدودة جداً

الرئيس التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية نفـى، أن   إلى أن :غزةمن   21/11/2005 الشرق األوسط    ونوهت
وقال إن اللجنة تواصل االسـتعداد      . يكون عباس قد أصدر تعليماته للجنة لالستعداد إلمكانية تأجيل االنتخابات         

  .موعدها المقرر في ئهاإلجرا
 عن  تخوفها     أعربت  حماس أن: د ب أ   نقال عن    غزةمن   21/11/2005 الغد األردنية     مراسل حامد جاد وأشار  

  قانون االنتخابات الجديـد     أن  تقديم السلطة مشروع     إلىوأشار محمود الزهار     .تأجيلالمن إقدام السلطة على     
المـشكلة تكمـن فـي      أن   ,موضحا. ترتيب االوراق  في موعدها ويعيد     ئهاللمجلس التشريعي يؤثر على إجرا    

  .القوانين التي تصدرها السلطة كل ليلة
محمود عباس أصدر مساء أمـس مرسـوماً      أن  : رام اهللا من   21/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     واورد

 .ح باب الترشيح  ويحدد موعد فت  , يؤكد فيه على الموعد المقرر لإلنتخابات     رئاسياً خاصا باالنتخابات التشريعية     
  .وأكد أن أي حكم يتعارض مع هذا المرسوم يتم إلغاؤه .الحمالت الدعائية للمرشحين بدأ وموعد

  
  تمهيدا لترشحهم للتشريعيةيبدأون بتقديم استقاالتهم  فلسطينيون وزراء .3
د قريع خالل    الى تقديم استقاالتهم ألحم    واوزراء بادر أن  : رام اهللا  من   21/11/2005 األيام الفلسطينية    نشرت

نه سـيقرر شـكل     أوقالت مصادر مقربة من قريع       .األيام الماضية وذلك للتفرغ لخوض االنتخابات التشريعية      
حكومته للشهرين المقبلين على ضوء حجم االستقاالت، مشيرة الى انه قد يعتمد على حكومة مقلصة او يـشكل                  

  .عباسحكومة تسيير اعمال وذلك بعد اتفاقه مع 
ح مصادر فلسطينية مطلعة امس ان يرج ت:من رام اهللا 21/11/2005 القدس العربي  مراسلض وليد عووذكر

 لخوض االنتخابات عن دائرة القدس بهدف عودته الي رئاسة المجلس  أيضاعباسلاحمد قريع سيقدم استقالته 
نات والترقيات  صعيد اخر اعتبر امين عام مجلس الوزراء ان المرسوم الرئاسي بوقف التعييىوعل. التشريعي

  .  وليس مفتوحا بسبب االنتخاباتاجراء مؤقت
 ناصر القدوة ومحمد دحالن ونعيم , الوزراء المستقيلينمن بينأن  :رام اهللا من 21/11/2005البيان  وأوردت

  . االستقاالت حيز التنفيذ الخميس المقبل هذهوستدخل .أبو الحمص وسمير حليله
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  قالة سالم فياضتكهنات وفرضيات حول أسباب است .4
فياض سالم  من ينمقرب أن :رام اهللامن  وليد عوض  عن مراسلها21/11/2005 القدس العربي نشرت
 مشاريع ى مليون دوالر من مجلس االستثمارالفلسطيني، ال140 الي قيام السلطة بتحويل ته اسباب استقالرجحوا
النسجام في االونة االخيرة، بين الوزير، ، وجود حالة من عدم اىفيما الحظت مصادر اخر  دون علمه،ىاخر

ذكرت مصادر مقربة  في حين .التي تنتهجها الحكومة  خلفية سياسة التشغيل والتوظيف،ىعل ومجلس الوزاء
 .وفي حال فوزه سيكون من اكثر المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة انه يعتزم ترشيح نفسه لالنتخابات،ه من

دني طرحت عليه المشاركة في قائمة لالصالحيين تكون بمثابة قطب سياسي وكانت شخصيات من المجتمع الم
 .ثالث ولكنه اعتذر

 ان فياض شكا فـي الجلـسات األخيـرة          , وزير فلسطيني  هقالما  : رام اهللا  من   21/11/2005 الحياة   وتناولت
فـي  لقد اوضح انه يتعرض الى ضغوط من مـسؤولين وجهـات            : للحكومة من كثرة الضغوط عليه، مضيفا     

السلطة، وفي فتح التخاذ قرارات او المصادقة على قرارات اتخذت في وزارات ومؤسسات أخرى من شـأنها                 
مضاعفة األزمة المالية التي تشهدها السلطة، ومنها ضغوط لصرف موازنات لمؤسسات غيـر ذات اهميـة او               

فيه السلطة الى ضغوط من     ، او المصادقة على تعيينات وترقيات جديدة في وقت تتعرض           ينفذاتخدم اشخاصا ن  
 ان يتدبر    فياض الدول المانحة طلبت من   أن  وتابع،  . البنك الدولي والمانحين لتقليص عدد الموظفين أو رواتبهم       

 .ولوية لدعم مشاريع البنية التحتية    ال، وان ا  ها الموازنة، محذرة من انها لن تستطيع مواصلة دعم         عجز أمره مع 
كتيك االستقالة لغرض الضغط على مراكز القوى في السلطة وفي فتح التي            ومن غير المستبعد ان يكون لجأ لت      

كما انه من غير المستبعد ان يكون قراراه نهائيا، خـصوصا           . تطالبه بالمزيد من الموازنات والتعيينات الجديدة     
وفي اعتراف   .انه غير راض عن عمله في أجواء يتعرض فيها الى ضغوط وتهديدات وصلت حد تهديد حياته               

  .من يعمل معنا يكون حقيقة فدائياً:  قال قريع,ضمني ان سبب االستقالة يعود إلى الضغوط
سـتقالة  الالحكومة لم تقبل بعـد ا     أن  : ب.ف.انقال عن   رام اهللا    من   21/11/2005 األيام الفلسطينية    وأشارت

دي فـي جامعـة     خبير اقتـصا   من جهة اخرى اعتبر    و .وتجرى حاليا مشاورات لمحاولة اقناعه بالعودة عنها      
واضاف  . كان رمزا لالصالحات المالية الفلسطينية     هبيرزيت ان رحيل فياض يمكن ان تكون له تبعات وقال ان          

وفي اتصال مـع     .انه تكنوقراطي محنك واذا استقال سيكون من الصعب جدا على السلطة العثور على بديل له              
  .فرانس برس رفض فياض توضيح اسباب استقالته

  
   اوروبي لتجديد التهدئة- طلب اميركي لدراسةينية مصرية اتصاالت فلسط .5

قولهم ان سلسلة اتصاالت تجرى منذ اسابيع،         نقلت مصادر صحفية عن مسؤولين غير رسميين       : معا ،بيت لحم 
 هاحـسب بو .بين القيادتين الفلسطينية والمصرية لدراسة اقتراح اميركي اوروبي، يقضي بتجديد التهدئة لعام آخر            

 مشير المصري اسـتبعد     إال أن . راح حظي بموافقة عباس ومروان البرغوثي الى جانب موافقة دحالن         فان االقت 
ليس هناك ما يشجع علـى      : ، وذلك بسبب التنصل االسرائيلي من استحقاقاتها، وشروطها، وقال        حماسموافقة  
ـ    القاهرة واضاف، ان حوار   . مرة اخرى  هاتجديد ة الموضـوعات   المرتقب، سيضع موضوع التهدئة، في مقدم

  .  في الحوار لم تتلق حتى اآلن دعوة للمشاركة الجهادمن جانبه قال خضر حبيب ان حركة. التي سيبحثها
  21/11/2005الحياة الجديدة 

  
   اتفاق المعابرحولاجتماع فلسطيني اسرائيلي اوروبي  .6

ـ الناصرةـ برهوم جرايسي   لجانـب الفلـسطيني    أعلن صائب عريقات أن اجتماعا  ثالثيا يـضم ا : وكاالت 
وقال في نهاية العـام الحـالي        .واالوروبي واالسرائيلي يعقد اليوم لوضع اللمسات االخيرة لتنفيذ اتفاق المعابر         



 

 7

وحـول   .70 ساعة متواصلة طوال االسبوع عندما يصل عدد المراقبين إلى           24 لمدة    رفح سيكون افتتاح معبر  
   استئناف اللجان حول االسرى والمبعدين  علىد التركيز االن قال أنها ستستمر ولكن نري,الثالثيةاالتصاالت 

  .والمطاردين واالنسحاب من مناطق الضفة الغربية
  21/11/2005الغد األردنية 

  
  عباس يشارك في القمة األوروبية المتوسطية في برشلونة .7

ية المتوسطية فـي     سيشارك في القمة االوروب    هاعلن مكتب محمود عباس بعد ظهر امس ان       : ب.ف. ا -رام اهللا   
  .برشلونة قبل ان يتوجه الى روما للقاء البابا

  21/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  تخاباتالنخالفات تعترض تشكيل قائمة وطنية مستقلة ل .8
 تواصل شخصيات أكاديمية ووطنية فلسطينية مستقلة على اجتماعاتها الهادفة للوصول إلـى  :غزة ـ  حامد جاد

 حنان عشراوي ومصطفى البرغـوثي وعلـي        اومن أبره . لخوض االنتخابات التشريعية  قائمة انتخابية مستقلة    
 ,ن ثمة خالفات مازالت تعترض التوصل لهذه القائمـة        أ ,قالالذي  , اوي وإياد السراج وغازي أبو جياب     بالجر

 بعيـد   فرص نجاح قائمة مستقلة سيعتمد إلى حد      اعتبر أن   و .أبرزها تغليب بعض المرشحين لها للعامل الذاتي      
  .اعلى الشخصيات التي ستنضوي تحته

  21/11/2005الغد األردنية 
  

  االنسحاب من غزة ال يغير الوضع القانوني لالجئين:  األغازكريا .9
أعلن رئيس دائرة شؤون الالجئين في المنظمة أن االنسحاب من قطاع غزة ال يغير من الوضع القانوني                 : غزة

ن أيـة  أ من حقوقهم التي أكدتها قرارات الشرعية الدوليـة وأضـاف   لالجئين وال يمكن أن يكون بديال ينتقص    
 ال يمكن أن يكون لها أي جـدوى إال إذا جـاءت فـي سـياق     ,رفع المعاناة عن سكانه  وقطاع  الخطط لتطوير   

وأكد أن تطوير الخدمات المقدمة لالجئين وتحسين البنيـة          .استئناف مسيرة التسوية وبهدف وضع حد لالحتالل      
لمخيمات هي مسؤولية األونروا وأن أية تفاهمات أو تنسيق يتم بين الدول المضيفة وبـين األنـروا ال                  التحتية ل 

وأوضـح أن مـسؤولية      .ها أو أن يؤدي إلى نشوء مفاهيم تدعو إلى تقليص برنامج          هان دور ميجب أن ينتقص    
  .مم المتحدةاألونروا ال تتوقف إال بعد إيجاد حل عادل لمشكلة الالجئين على أساس قرارات األ

  21/11/2005الحياة الجديدة 
  

  حماس تثني على حملة إعادة النظام واألمن لنابلس .10
وقال ياسر منصور إن الحركة متفائلة بإعـادة         .رحبت حماس، بالحملة االمنية الواسعة في مدينة نابلس       : نابلس

اء أفراد األجهزة االمنية في تطبيق      وأضاف أن حركته تثمن أد     .ألمن والنظام اللذين فقدا في المدينة     اهذه الحملة   
ال تستخدم الحملة كمدخل لنزع السالح الوطني من يد فـصائل المقاومـة حـسب               كي  داعيا  , القانون والنظام 

على ضرورة أن تطبق األنظمة والقوانين على الجميع دون اسـتثناء وأن تعـالَج فـي البدايـة                   مشددا. تعبيره
  .منيةاإلشكاالت الموجودة لدى األجهزة األ

  21/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  ل مخابرات شعبية في خدمة األمن األردنييعباس زكي يدعو إلى تشك .11
حركة فتح في األردن بيانا مثيراً للجدل والقلق بمناسبة حوادث التفجيرات التي وقعت فـي                 أصدرت: وكاالت
يعتقد أنه   و .لتعقب المجرمين واإلقتصاص منهم    تشكيل لجان ومؤسسات المخابرات الشعبية       ه، أعلنت عبر  عمان

وكانت دائـرة المخـابرات العامـة        . بأنه مسؤول الساحة األردنية     البيان صادر عن عباس زكي الذي وصفه     
األردنية ضغطت مؤخرا من أجل حل لجنة قيادة اقليم فتح في األردن، التي شكلها زكي بعد أن اقترح بعـض                    

ه بها، كان من بينهم مروان شحادة الذي سبق اعتقاله والحكم عليه في قـضية               قادة التنظيم أسماء عليه، ورطو    
بيان يهدف إلى اثبات حسن النوايا لألردن، أو استعادة شرعية العمل فـي             الوترى المصادر أن     .تنظيم اصولي 

  .الساحة األردنية، أو كالهما معا
  21/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لفلسطينية إلى نقل ملف المعابر إلى األمم المتحدةالشعبية تدعو السلطة ا .12

قالت الجبهة الشعبية في تعقيب لها على اتفاق رفح، أنه جاء خضوعاً لإلمالءات اإلسرائيلية ومخيبـاً                : رام اهللا 
لآلمال، ويكرس االحتياجات األمنية اإلسرائيلية كمرجعية لكافة قضايا الصراع الجزئية والعامة، وهو ينـتقص              

وأضـافت أن   . من السيادة الفلسطينية على القطاع ويوثق ويبقي عملياً على العديد من مظاهر االحـتالل             أيضاً  
االتفاق يجعل إجراءات األمن اإلسرائيلية أساساً للدخول والخروج منه، وضمنت سيطرتها من خالل المراقبين              

يتطلب أن تغـادر الـسلطة دائـرة        ورأت أنه من أجل الخروج من هذه الدائرة بات          .  األمريكيين واألوربيين 
األوهام، ونقل ملف القضية والمفاوضات إلى األمم المتحدة في إطار مرجعيتها ومرجعية قراراتها، إضافة إلى               

  .قضايا الميناء والمطار ليتم االحتكام إلى القانون الدولي بديالً لالحتياجات األمنية
  20/11/2005قدس برس 

  
  سجن أريحامن  يعلن ترشحه فؤاد الشوبكي .13

أعلن فؤاد الشوبكي، نيته ترشيح نفسه في إطار قائمة حركة فتح لخوض انتخابـات المجلـس                : القدس المحتلة 
حركة أن اعتقاله شرف له، وقال إن المرحلة الحرجـة التـي            الواعتبر في رسالة وجهها إلى أبناء        .التشريعي

لمشروع، والتي نشهد فيها نوعاً غريباً من عملية        نجتازها هي من أكثر المراحل التي مر فيها نضالنا العادل وا          
وشدد على أن هذه األمور تتطلب من أبناء فتح العودة إلـى             .خلط األوراق وعلى مختلف األصعدة واألوضاع     

جذور حركتهم ومبادئها وأهدافها ومسلكياتها، التي تمكنها من وضع حد للتجاوزات والسلبيات التـي رافقـت                
  .تجربة بناء السلطة

  21/11/2005مركز الفلسطيني لإلعالم ال
  

    فتح الداخلية رفض اجراء انتخابات:قلقيلية .14
 اكدت لجنة االشراف على االنتخابات التمهيدية الختيار مرشحي فتح في قلقيلية رفضها             : مازن بغدادي  -قلقيلية  

من جانبهم اكد عـدد مـن        .الجراء االنتخابات وفق المعايير التي اقرتها اللجنة الحركية لالنتخابات المركزية         
 داعين اعضاء لجنة االنتخابات الى الموافقة على عقـد مـؤتمر            ,اعضاء لجنة االشراف على موقفهم الرافض     

  .حركي تشارك فيه االطر الحركية من اجل اختيار مرشحيها
  21/11/2005الحياة الجديدة 
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  اعتقاالت واسعة في الضفة اقتحامات و .15
قوات االحتالل اقتحمت فجر امس مخيم جنين من عدة محـاور مـستخدمة             ن  أ 21/11/2005 البيان     ذكرت

وقال الجيش اإلسرائيلي ان قواته نفذت      . العشرات من اآلليات العسكرية وسط اطالق الرصاص وقنابل الصوت        
وأوضح ان قواته تعرضت اللقـاء عبـوات ناسـفة          . عملية واسعة في المخيم من دون التبليغ عن اعتقال احد         

 آلية عسكرية مدرعـة     35وقال شهود ومصادر أمنية أن أكثر من         .  حارقة من دون وقوع اصابات     وزجاجات
وأوضح الـشهود أن انفجـارات دوت فـي         . باإلضافة إلى دبابات عدة اقتحمت المخيم وسط إطالق نار كثيف         

  .مناطق مختلفة في المخيم
شنت فجر امـس،     قوات االحتالل  أن   :احمد رمضان  عن مراسلها  21/11/2005 المستقبل اللبنانية    وأضافت

 أسـيراً، وحكمـت بالـسجن       32حمالت دهم واعتقال واسعة في غير مكان بالضفة، في حين مددت اعتقـال              
فقد اقتحمت قوات االحتالل، فجر امس، قسم الطوارئ في مستشفى في مدينة جنين،             .  آخرين 12اإلداري على   

وشنت قوات االحتالل، فجر امس، حملـة اعتقـاالت       .  مجهولة واعتقلت شاباً من داخل القسم واقتادته إلى جهة       
إلى ذلك، اعتقلت قوات االحـتالل، فجـر امـس،           .واسعة في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، طالت سبعة فتية         

 الجيش اإلسرائيلي   ونقلت وسائل اإلعالم ان   . أربعة بدعوى انتمائهم لحركة حماس، واقتادتهم إلى جهة مجهولة        
  . سطينيين في مدينة الخليل، فيما اعتقل الشاب الرابع في مدينة البيرة القريبة من رام اهللاعتقل ثالثة فل

  
  مسيرة ضد الجدار في العيزرية  .16

شـارك فـي     .شارك المئات من الفلسطينيين في العيزرية في مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بالجدار العـازل             
طالب بإزالة الجدار ووقف االعتـداءات علـى األراضـي    وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات ت    . المسيرة

  .الفلسطينية فيما كثفت قوات االحتالل من تواجدها في المنطقة دون ان يبلغ عن مواجهات
  21/11/2005البيان   

  
   في المناطق الفلسطينية اإلحتاللتقرير جديد يكشف جرائم  .17

 28/9/2000ين منذ اندالع اإلنتفاضة الثانيـة فـي          ذكر تقرير فلسطيني أن عدد الشهداء الفلسطين       : ألفت حداد 
 شهيداً لـم يـتم تـسجيلهم بـسبب اإلجـراءات            82 شهيداً، يضاف إلى هذا      4197 بلغ   31/10/2005وحتى  

وبلغ عدد الشهداء   .  جريحاً تلقوا عالجاً ميدانياً    8435 جريحاً منهم    45779فيما بلغ عدد الجرحى     . اإلسرائيلية
وحسب التقرير فقد وصل عدد األسرى والمعتقلين الذين ما زالـوا            . شهيداً 789اماً،   ع 18من األطفال أقل من     

وجاء في التقرير أن عدد المدارس والجامعات التي تم إغالقها بـأوامر            .  أسير 8600في سجون االحتالل إلى     
يفها في  وحسب مركز المعلومات فإن إجمالي مساحة األراضي التي تم تجر         .  مدرسة وجامعة  12عسكرية كان   

  . ألف عامل272وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قد وصل إلى .  دونما76867ًهذه الفترة 
  20/11/2005 48عرب 

  
  غالبية فلسطينية تتوقع اجراء االنتخابات التشريعية في موعدها  .18

 جامعـة النجـاح       اظهر استطالع جديد أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المـسحية           :بشار دراغمة 
% 54,8من المواطنين يرون ان االنتخابات التشريعية ستجرى في موعدها بينما أبـدى              % 66,8 ان   ،الوطنية

ال % 53,6من المستطلعين عدم معرفتهم بنظام االنتخابات المختلط والذي ستجري على أساسه االنتخابـات، و             
ال يعرفون النظام االنتخابي القائم علـى       % 43,3بي، و   يعرفون النظام االنتخابي القائم على أساس التمثيل النس       

  . أساس تقسيم الوطن الى دوائر
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  21/11/2005الحياة الجديدة 
  

  رائد صالح يزور األقصى بعد انتهاء الحظر اإلسرائيلي .19
قام الشيخ رائد صالح أمس بزيارة الى المسجد االقصى بعد انتهاء فترة الحظـر االسـرائيلي عليـه لـدخول                    

 شهرا، وحظي الـشيخ لـدى وصـوله المـسجد     30وكانت زيارة صالح، أمس هي االولى له بعد           .االقصى
  .األقصى بترحيب كبير من قبل المصلين

  21/11/2005الغد األردنية 
  

  تنتخب الشيخ ابراهيم صرصور رئيًسا )  الجنوبيالجناح(الحركة اإلسالمية  .20
  . راهيم صرصور رئيسا خلفا للنائب عبد المالك دهامشهالشيخ اب) الجناح الجنوبي(انتخبت الحركة األسالمية 

  20/11/2005 48عرب 
  

  العراق    من عناصرها في  ٤  مقتل    تؤكد   عصبة االنصار   .21
خالل شهر واحد      استشهدوا   امس ان اربعة من عناصرها        اكدت مجموعة عصبة االنصار االسالمية الفلسطينية،     

يومين وكان اولهم قد قضى         ان اخرهم استشهد قبل     مخيم عين الحلوة،     في   العصبةواوضح مسؤول    .  العراق   في
  اقفلت كل ابـواب الجهـاد فـي          وردا على سؤال عن سبب توجههم الى العراق ال الى فلسطين قال            . قبل شهر 

  . يقل اهمية عنه داخل فلسطين   ال   العراق ضد االحتالل االمريكي   فلسطين والنضال في 
  21/11/2005األيام البحرينية 

  
   حي الزهراء في غزة أغلقواغاضبون  .22

أغلق أهالي مدينة الزهراء في غزة أمس كل الطرق الواصلة بين شمالي القطاع ووسطه احتجاجاً واسـتنكاراً                 
وقرر المحتجون إعـالن اإلضـراب مطالبـة         . الرتفاع قيمة القسط الشهري للشقق السكنية في أبراج المدينة        

وطالب المحتجون بإلغاء تنفيذ قرار األقساط الشهرية وإيقافها وفتح ملـف مدينـة               .ادة تثمين أسعار الشقق   بإع
الزهراء ومحاسبة المختلسين ومن يثبت تورطه بسرقة المال العام وتشكيل لجنة قانونية وإعادة دراسة وضـع                

  . مدينة الزهراء وتحديد المخالفات
  21/11/2005البيان  

  
   االستيطانية في الضفة والقدس النشاطاتفضح المطالبة ب .23

أكد مشاركون ومتحدثون في حلقة نقاش نظمتها دائرة شؤون المفاوضات في مركـز التخطـيط               : نفوذ البكري 
الفلسطيني حول األبعاد الجيوبولتيكيه لخطة اإلخالء اإلسرائيلي على ضرورة فضح النـشاطات االسـتيطانية              

مية دبلوماسية تعتمد على البيانات والمعلومات الموثقـة مـع أهميـة تكليـف              اإلسرائيلية من خالل حملة إعال    
مؤسسات دولية بحثية متخصصة بإجراء األبحاث التي تدعم وجهة النظر الفلسطينية مـع اسـتمرار التـسلح                 

يلية بقرارات الشرعية الدولية ودعمها بالدراسات والبيانات التي تؤكد مدى الضرر الذي تلحقه األطماع اإلسرائ             
  .بالسكان الفلسطينيين وبطبيعة الدولة الفلسطينية المرجوة وذلك من خالل الخرائط والبيانات التفصيلية

  21/11/2005الحياة الجديدة 
  

  طعن في دستورية قانون السلطة القضائية الجديد .24
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لطعن المقـدم   غزة بصفتها محكمة دستورية عليا، قراراً يقضي بتأجيل النظر في ا          في  أصدرت المحكمة العليا    
وكان المركز قد تقـدم بطعـن فـي          .من قبل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إللغاء قانون السلطة القضائية         

، وذلك لمخالفته القانون األساسي المعدل الذي يعتبـر عمليـاً           عباسقانون السلطة القضائية الذي صادق عليه       
إلى أن القانون المطعون فيـه يتـضمن العديـد مـن            هذا وقد أشار المركز في الطعن       . بمثابة دستور السلطة  

  .المخالفات القانونية والدستورية
  20/11/2005 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

  
  أسرى سجن شطة يفتقرون للعالج الصحي والحاجيات األساسية  .25

ثيـر مـن    أفادت محامية أنصار السجين في رام اهللا، سناء الدويك، أن األسرى في سجن شـطة يفتقـرون للك                 
وأضـافت أن الوضـع      .الحاجيات األساسية والعالج الصحي وهناك معاملة قاسية وقمعية من ِقبل الـسجانين           

. الصحي والنفسي متأزم جداً في صفوف األسرى داخل غرفهم التي تفتقر ألبسط مقومات الحياة والعيش السليم               
 التي تصلهم من ذويهم وعائالتهم وإخفائهـا        وفي سياٍق آخر قال األسرى إن إدارة السجن تقوم بتمزيق الرسائل          

حتى ال يتمكن األسرى من قراءتها، وناشد األسرى كافة مؤسسات حقوق اإلنسان والجهات المـسؤولة لرفـع                 
  .الظلم والمعاناة عن األسرى وذويهم وتوفير أبسط حقوقهم داخل سجونهم

  21/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  والممر اآلمن الجمعةتشغيل معبر رفح : موفاز .26
 حكومة الكيان في اجتماعها أمس عن البدء بتشغيل معبر رفح الحدودي مـا بـين غـزة                  ،أبلغ موفاز  :رام اهللا 

 وقال ان في هذا االتفاق توازن ما بين االحتياجات األمنية االسـرائيلية             .ومصر اعتباراً من يوم الجمعة المقبل     
وأصدر قراراته لألجهـزة األمنيـة باتخـاذ         .ي للسلطة الفلسطينية  والسياسة القاضية بتحسين الوضع االقتصاد    

التدابير واإلجراءات الالزمة لفتح المعابر في غزة وتسيير القوافل ما بين الضفة الغربيـة والقطـاع، وقالـت                  
مصادر اسرائيلية ان من المقرر ان تبدأ حافالت يقودها سائقون اسرائيليون تحت حراسة جيش االحتالل بنقـل                 

الى ذلك، ذكرت هـآرتس أمـس ان القـرار          . فلسطينيين، وتقول اسرائيل ان تنفيذ هذه الخطوة بمثابة تجربة        ال
النهائي فيما يتعلق بدخول شخصيات تعتبرها اسرائيل تشكل خطراً عليها سيكون بيد السلطة الفلسطينية، فيمـا                

ل ثمان وأربعين ساعة من قدومها الى       يتحتم على السلطة إعالم اسرائيل بدخول الشخصيات المهمة والدولية قب         
وحسب الصحيفة فإن االتفاق يلزم السلطة بالتشاور مع اسرائيل في حالة دخول شخـصيات مثـل                . معبر رفح 

رمضان شلح وموسى أبومرزوق وخالد مشعل في تشاور رسمي يمتد لمدة ست ساعات، لكن الكلمة األخيـرة                 
  .ستكون للفلسطينيين

  21/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حماس من أنشط الجماعات على شبكة االنترنت : شالوم .27
 وهـي   -تعتبر حمـاس  : في خطابه أمام قمة المعلومات واستخدامها لالنترنت وقال        شالوم حماس    هاجم  :تونس

، تعتبر واحدةً مـن أنـشط الجماعـات         -منظمة إرهابية إسالمية راديكالية كرست نفسها لتدمير دولة إسرائيل        
 شبكة االنترنت؛ وهي تدير ما ال يقل عن ثمانية مواقع بسبع لغـات؛ وتزخـر هـذه المواقـع                    اإلرهابية على 

بتحريض معاد للسامية وإلسرائيل، وبدعوات إلى العنف وتزخر حتى بتعليمات حول كيفية استخدام األسـلحة               
اعتمد شـالوم فـي     و .والمتفجرات، كما تنقل األوامر العملية بين مقر حماس وخالياها بواسطة شبكة اإلنترنت           

كالمه على تقرير لموقع يسمى مركز تراث المخابرات الصهيونية نشر تقريراً مؤخرا قدم فيه مـا قـال إنهـا                
  .مواقع تابعة لحماس على شبكة االنترنت
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  21/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 العالقات الجيدة مع إسرائيل مفتاح العرب لمساعدة الفلسطينيين : شالوم .28
شالوم، الى القناة االسرائيلية العاشرة امس، ان الحوار مع اسرائيل والعالقات الجيدة معها، هي مفاتيح اعلن 

واعتبر ان حقيقة ذهابه الى تونس وتناول العشاء الى جانب . دول العربية اذا كانت تريد مساعدة الفلسطينيين
اء البحرين وقطر، تقدم هائل، وتدل على رؤساء تونس ولبنان والجزائر والسودان، باالضافة الى رئيسي وزر

واشار الى انه اخبر الزعماء العرب شيئا واحدا، وهو انهم . ان نبذ اسرائيل من قبل العالم العربي بدأ بالتقلص
ليس عبر البيانات والتصريحات، بل عبر العالقات . اذا ارادوا مساعدة الفلسطينيين، فهناك طريق واحد لذلك

 )ا ب. ( مشددا على ان االتصال بالعالم العربي واالسالمي ممكن، وسأظل اعمل على ذلكالجيدة مع اسرائيل،
  21/11/2005السفير 

  
 القدس إسرائيلية وال لحق العودة : بيرتس .29

قال عمير بيرتس انه مع انسحاب من االراضي الفلسطينية المحتلة ومع تسوية سلمية تحفظ مصالح الشعبين 
اضاف علينا الخروج من الرمال المتحركة التي هي االراضي . لى جانب اسرائيلومع اقامة دولة فلسطينية ا

الفلسطينية، مشددا على ان انسحابا من هذا النوع يعتبر ضرورة وطنية من الدرجة االولى بالنسبة الى 
،  أعتزم أن أمضي بإسرائيل إلى حيث ستعيش العدالة االجتماعية جنبا إلى جنب مع السالم:وقال. اسرائيل

 النواب العرب يقولون إن :وقال. متعهدا في الوقت نفسه بأنه لن تكون هناك مساومة في الحرب على اإلرهاب
وهم . بيرتس يؤيد الحفاظ على القدس موحدة وأنه ضد حق العودة، وأنهم لن يجلسوا معه في حكومة واحدة

ا ف ب، أب، . (ة الى داخل إسرائيلفأنا مع أن تكون القدس موحدة الى أبد اآلبدين وضد حق العود. صادقون
 )48رويترز، عرب 

  21/11/2005السفير 
  

   2006 آذار 28العمل والليكود يتفقان مبدئيا، على اجراء االنتخابات العامة في  .30
قال رئيس كتلة حزب العمل في الكنيست سنيه، انه اتفق مع رئيس االئتالف الحكومي ساعر، صـباح اليـوم،                   

وقـد  . ، ما لم تعارض بقية األحزاب ذلـك       2006العامة في الثامن والعشرين من آذار       على اجراء االنتخابات    
 بناء على االتفـاق الـذي تـم بـين         األحداجتمع طاقما المفاوضات من العمل والليكود في بيت ساعر، صباح           

  . راروقال امين عام حزب العمل، ان يوم االربعاء سيكون الحد األخير التخاذ الق. شارون، وعمير بيرتس
  20/11/2005 48عرب 

  
  يدعمون انتخاب نتنياهو لرئاسة الحزب % 41: استطالع داخل الليكود .31

يستدل من استطالع داخلي اجري بين المنتسبين لحزب الليكود ان غالبيتهم يدعمون انتخاب نتنيـاهو لرئاسـة                 
د داحف، لصالح يديعوت    مينا تسيماح من معه   . وحسب نتائج االستطالع الذي اجرته د      .الحزب، خلفا لشارون  

من المنتسبين الى الليكود يؤيدون انتخاب نتنياهو لرئاسة الحزب، بينمـا حظـي لنـداو               % 41احرونوت، فان   
  .لكل منهما% 1ولفنات وكاتس% 9وفايغلين% 13وموفاز% 13، وشالوم%17بتأييد

تخابت المقبلـة، فيمـا قـال       على نيتهم التصويت لليكود في االن     %) 44(كما اجمع غالبية المنتسبين الى الحزب     
  .انهم ينوون التصويت الحزاب اخرى% 7وقال . ون حزب شارون الجديدمانهم سيدع% 26
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كانوا سيؤيدون انتخاب شارون لرئاسة الحزب لو لم يعلن اسـتقالته،           % 47ويستدل من االستطالع، ايضا، ان      
  .وشيه فايغلينلم% 8لعوزي لنداو و% 13قالوا انهم سيصوتون لنتنياهو، و% 24مقابل 

وسئل المنتسبون عما اذا كان يتحتم على كتلة الليكود دعم خطوات شارون فيما لو اشترط ذلـك للبقـاء فـي                     
انهـم  % 18وقـال   . قالوا انه يتحتم عليها فعل ذلـك      % 31منهم انه ال يتحتم ذلك، مقابل       % 33الحزب، فقال   

  .انه ال يعتقدون ذلك% 10ال يعتقدون بأنه يتحتم على الكتلة دعم خطوات رئيسها، فيما ق
  21/11/2005 48عرب 

  
  رئيس لجنة الكنيست يؤجل مناقشة طلب منع عودة طريف الى الكنيست  .32

قرر رئيس لجنة الكنيست، تأجيل النقاش الذي كان من المقرر ان تجريه اللجنة، اليوم االثنين، حـول عـودة                   
وقال بار اون انه اتخذ قراره هـذا ألنـه مـن            . صالح طريف الى مقاعد الكنيست، خلفا لمتسناع الذي استقال        

تئناف الذي قدمه طريـف علـى قـرار    المقرر ان تنظر المحكمة المركزية في تل ابيب، يوم الثالثاء، في االس   
  . ادانته بدفع رشاوى خالل شغله لمناصب رسمية سابقا

  21/11/2005 48عرب 
  

  اعتقال جندي اسرائيلي باع أسلحة الى منظمات فلسطينية    .33
القت الشرطة العسكرية االسرائيلية القبض على جندي اسرائيلي بتهمة القيام بـسرقة             : عالء المشهراوي  ،غزة

وقالت هارتس امس انه تم اعتقال هذا الجندي قبل عـدة           . ع من السالح وبيعها الى منظمات فلسطينية      ثالث قط 
 واضافت ان التحقيق بهذه القضية بدأ بعد العثور على عـدة قطـع مـن                .ايام بعد تحقيقات قامت بها الشرطة     

صحيفة ان التحقيق أظهـر   واوضحت ال . االسلحة المسروقة من قاعدة للجيش شمال اسرائيل مخبأة بالقرب منها         
انه خالل االشهر االخيرة اختفت ثالث قطع سالح من القاعدة وتبين انه تم تسليمها الى عناصر فى تنظيمـات                   

  .المقاومة الفلسطينية فى مدينة جنين
 21/11/2005االتحاد االماراتية 

 
   مليون شيكل لتحصين البلدات المتاخمة لغزة 70الجبهة الداخلية تطالب بـ .34
 مليون شيكل لتحـصين  70ب قائد الجبهة الداخلية في الجيش االسرائيلي، اللواء غرشون، بتخصيص قرابة       طال

. وكان يتحدث امام اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مخطط النقـب والجليـل            .البلدات االسرائيلية المتاخمة لغزة   
 وتحصين المؤسـسات العامـة فـي        وحسب غرشون فان الميزانية المطلوبة ستكرس الستكمال اجهزة االنذار        

البلدات االسرائيلية الممتدة من كيرم شالوم، على الحدود الجنوبية للقطاع وحتى نتيف هعسراة، علـى حـدوده                 
وقال بيرس خالل الجلسة انه يحظر التسليم بوضع اخلت فيه اسرائيل غزة وفي الوقت نفـسه تهمـل              . الشمالية

  . امن مواطنيها في المنطقة المحاذية
  20/11/2005 48رب ع

  
  مستوطنون يطالبون ببديل للجيش والمحاكم االسرائيلية   .35

وقد أقام اليمـين    . شارك مئات اليمينيين المتطرفين األحد في أحياء الذكرى السنوية للعنصري المتطرف، كهانا           
سـم مـستوطنة   وقالت مريام أدلر، الناطقة با.  احياء للذكرى في جميع أنحاء اسرائيل18المتطرف منذ األمس   

وعلى هـذا   : وأضافت .علينًا ايجاد بديل للمحاكم وعلى البديل أن يكون محكمة لشؤون الشعب والدولة            :شانور
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يجب اقامة بديل للجيش الـذي سـيتحطم   : واضافت .البديل ان يحاكم شارون وشركائه على ما سببوه من طرد   
 .  قامة جسم بديل يحرس الشعب اإلسرائيلينتيجة تحمله أكثر مما يستطيع ويجب اإلعالن عن رفض جماعي وا

  20/11/2005 48عرب 
  

   بالمائة134 إلى مصر من النسيج زادت الصهيونيةالصادرات  .36
 أكد تقرير صادر عن اتحاد أرباب الصناعة الصهيوني أن الصادرات من صناعات القطن والنسيج إلى                :القدس

 .وقيع اتفاق المناطق الـصناعية المؤهلـة كـويز         في المائة، وذلك منذ ت     134مصر شهدت زيادة قدرت بنحو      
وأشار التقرير إلى أن العالقات التجارية الصهيونيةـ المصرية، ال سيما في مجال صناعة النـسيج، مرشـحة                 
للصعود في ظل حصول شركات إسرائيلية تعمل في صناعة النسيج على عقود من شركات مصرية عمالقـة،                 

يتان الصهيونية لصبغ منتجات نسيج لصالح شركة مالبس مصرية ضمن          والتي كان آخرها عقد وقعته شركة ك      
  . ماليين دوالر للعام الواحد4اتفاق قيمته 

  21/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   كرواتيا فيأول سفير السرائيل  .37
 فـي   أول سفير السرائيل في كرواتيا، شموئيل ميروم، قدم أوراق اعتماده للرئيس الكرواتي سـتيبي ميـشيك               

السرائيل وكرواتيا قواسم مشتركة عديدة،     : وقال السفير في حفل تقديم أوراق اعتماده      . عاصمة كرواتيا زغرب  
 وفور  2001وقال ان زيارة الرئيس الكرواتي السرائيل عام         .ونالت الدولتان االستقالل بالدم والعرق والدموع     

ود في الحرب العالمية الثانية هي لـدليل قـاطع علـى            انتخابه رئيسا لكرواتيا وتقديمه االعتذار عما عاناه اليه       
  .االستعداد الكرواتي لمواجهة الظالل المظلمة لماضي كرواتيا

      19/11/2005البيادر السياسي 
  

   مجندا 20 على االنتحار سنويا، بينهم يقدمون شابا اسرائيليا 70 .38
يم، للجنة حقوق الولد التي ستجتمع اليوم       يستدل من معطيات سيسلمها مهنيون يعملون في مجالي الصحة والتعل         

 شـابا اسـرائيليا     70للتداول في سبل وضع حد لظاهرة االنتحار المتفشية في صفوف الشبان االسرائيليين، ان              
 شـاب اخـر     1400 عاما، يقدمون على االنتحار سنويا، وان ما ال يقل عـن             24 و 15تتراوح اعمارهم بين    

يات وزارة الصحة ان االنتحار يشكل العامل الثاني للوفيات في صـفوف            ويستدل من معط  . يحاولون االنتحار 
 شابا ينتحرون سنويا، خالل فترة خـدمتهم        20وحسب المعطيات فان    . الشبان االسرائيليين، بعد حوادث الطرق    

ن من بـي  % 70يشار الى ان نسبة االنتحار بين الشبان االسرائيليين في هذا الجيل، والتي تصل الى               . العسكرية
  . مواطنا يقدمون على االنتحار سنويا، تضاهي نسبة الشبان في المجتمع االسرائيلي370قرابة 

  21/11/2005 48عرب  
 

  المشاريع الممولة ذاتياً هدفها الحد من الفقر والبطالة: اشتية .39
ة االخير  قال وزير االشغال العامة واالسكان، امس، ان المشاريع التي شملها قرار الحكوم             :كتب جعفر صدقة  

 مليون دوالر من االحتياطي النقدي للسلطة، هدفها الحد من الفقـر والبطالـة فـي االراضـي                  225باستخدام  
ونفى اشتية، خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة برام اهللا، ان يكون لقرار الحكومة بهـذا                  . الفلسطينية

حزب معين، وال حتى للسلطة، وانما لكل الشعب        الخصوص اية اعتبارات انتخابية، وقال هذه المشاريع ليست ل        
  .الفلسطيني، وستعالج قضايا مهمة مثل البطالة والفقر واحداث تحول في االقتصاد الفلسطيني
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  21/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   مشروعاً في األراضي الفلسطينية 13البنك الدولي يواصل تنفيذ  .40
 مشروعاً في االراضي الفلسطينية،     13ي المرحلة الراهنة، بتنفيذ      يقوم البنك الدولي، ف     :عبد الرؤوف ارناؤوط  

 مليون دوالر تم صـرفها حتـى        86 مليون دوالر أميركي، منها      351ر8يبلغ مجموع االلتزامات المالية فيها      
من التزامات البنك الدولي الحالية لخدمة المشروعات الطارئة، في حـين           % 40اآلن، وقد تم تخصيص حوالي      

زامات الباقية يجرى حالياً توجيه مسارها نحو المشاريع التنموية التقليدية بصورة أكبر، ضمن مجموعة              أن االلت 
  .واسعة من القطاعات

  21/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   الغربية وارتفاع في سعر الزيتبالضفةانخفاض حاد في إنتاج الزيتون  .41
، وكان إنتاجها شحيحاً إلى درجة كبيرة، باإلضافة إلـى          خذلت شجرة الزيتون هذا العام المزارعين الفلسطينيين      

 انخفاض اإلنتاج هذا العام إلى مستويات متدنية جدا          وكان .أن نوعية الزيت هذا العام ليس بالمستوى المطلوب       
وأفضل ما يشير إلى حجم الكارثة كمية االنفتاح في محافظة جنين، حيـث             . أدى إلى كارثة زيتون في فلسطين     

 والزيتون رخيص الثمن نسبياً الذي يرفد السوق المحلي، فحسب إحصاءات مديرية الزراعة فـي  مصدر الزيت 
  . بالمائة من إنتاج الموسم الماضي20جنين، فإن كميات الزيت والزيتون في الموسم ا الحالي، تعادل 

  21/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إسرائيلسلطات االحتالل تمنع دخول المرضى والعمال إلى  .42
 لم تسمح سلطات االحتالل بدخول الحاالت اإلنسانية والمرضى والعمال عند معبر بيت حـانون،                :خليل الشيخ 

إن سلطات االحتالل تسببت فـي عرقلـة        : وقالت وزارة الصحة   .أمس، إلى إسرائيل، رغم إعالنها فتح المعبر      
لى محافظات الضفة الغربية بعد أن منعت       دخول العشرات من المرضى إلى المستشفيات اإلسرائيلية، وأخرى إ        

  .دخول الطواقم الطبية وضباط وسيارات اإلسعاف المرافقة لهم
  21/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  المستشفيات خالل السنوات القادمةعدد ارتفاع :وزير الصحة .43

نية سيرتفع خالل أعلن وزير الصحة، أن عدد المستشفيات في األراضي الفلسطي: عبد القادر إبراهيم حماد
 مستشفى 31مستشفى إلى 22وقال إن المستشفيات ستزداد أعدادها من  %.45السنوات الثالثة القادمة بنسبة 

في غضون السنوات الثالث القادمة لتلبية االحتياجات الصحية المتزايدة لشعبنا، مشيراً إلى أن هذا العدد كاٍف 
 .جهزة المتطورة والكوادر المتخصصة والمدربةلتلبية المتطلبات الصحية شريطة أن تتوفر األ

  20/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  خطة امريكية الستئناف المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية .44
تدور منذ اسابيع مشاورات واتصاالت سرية بين االدارة االمريكيـة وعواصـم فـي اوروبـا                :  خاص/المنار

ئيل ودول عربية بهـدف اسـتئناف المفاوضـات بـين الجـانبين الفلـسطيني       والشرق االوسط من بينها اسرا 
واالسرائيلي على قاعدة عدد من البنود يقوم الجانبان بقبولها قبل البدء في المفاوضـات، وفـي حـال نجـاح                    

وذكرت مـصادر    .المفاوضات يعرض كل جانب نص االتفاق الذي يتم التوصل اليه على مؤسساته الدستورية            
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ان من بين هذه البنود، توطين الغالبية العظمى من الالجئين الفلسطينيين خارج فلـسطين،          ) المنـار(مطلعة لـ   
واعادة سبعين الفا الى االراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم اموال لتحسين اوضاعهم حسب ما نقلته المصادر،               

مة، وضمان ضم الكتل االسـتيطانية      والبند الثاني، ان يوافق الجانب على تبادل في االراضي، في مرحلة متقد           
الكبيرة الى اسرائيل، واالتفاق على صيغة بالنسبة الى بيت لحم واجزاء في القدس الشرقية، ونزع السالح مـن                  
التنظيمات المسلحة وابقاء سالح خفيف في ايدي عدد محدود من رجال األمن، كذلك االتفاق مسبقا على الحدود                 

وكشفت المصادر عن ان عددا من الدول االوروبيـة والعربيـة، ابلغـت              .سطينيةالتي ستقام عليها الدولة الفل    
واشنطن دعمها لهذه المبادرة في حال طرحها، واضافت المصادر ان الدوائر االمريكيـة تتوقـع ان تـستأنف                  

  .المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين في النصف االول من العام القادم
            20/11/2005المنار الفلسطينية 

  
   والمقاومة موضوع داخلي الفلسطينيينسالح : بهية الحريري .45

 النائبة بهية الحريري ان السالح الفلسطيني وسالح المقاومة موضوع داخلي يعالج بالحوار، وان الشعب               أكدت
وبالعمل على   الذي ينص على حق العودة للشعب الفلسطيني،         194اللبناني واللبنانيون جميعا متمسكون بالقرار      

توفير اسباب العيش الكريم والحقوق االساسية لالخوة الفلسطينيين وتنظيم الوجود الفلسطيني المسلح باشـراف              
  . الحكومة اللبنانية

  21/11/2005النهار اللبنانية 
  

     االعالمي اللبناني وهبي يحصل على الجنسية الفلسطينية  .46
 مقر اقامته في عمان االعالمي اللبناني زاهي وهبي جـواز           سلم محمود عباس امس االول في     :  كمال زكارنة 

وقال وهبي للـصحافيين     . وبذلك يكون وهبي حصل على الجنسية الفلسطينية رسميا        ،سفر دبلوماسي فلسطيني  
واكـد ان حـق العـودة لالجئـين         . اتمنى ان تتحرر فلسطين وعاصمتها القدس وان يتحرر جميع االسـرى          :

ما ان من حق فلسطينيي الشتات ان يحصلوا على جوازات سفر او وثائق تمكـنهم               الفلسطينيين راسخ ومقدس ك   
  .من دخول الحدود والمطارات العربية 

  21/11/2005الدستور  
  

  اوضاع القدسىمنظمة المؤتمر االسالمي قلقة عل .47
 والتاريخية في اعربت منظمة المؤتمر االسالمي أمس عن قلقها البالغ لالوضاع التي آلت اليها االماكن الدينية

مدينة القدس بسبب حفريات اسرائيلية، داعية المجتمع الدولي الي تحمل مسؤولياته في الزام اسرائيل بعدم 
 .تغيير معالم المدينة المقدسة

  21/11/2005القدس العربي 
  

   في الضفة أميركيتعيين متعهد تجاري  .48
اندز ان الواليات المتحدة تعتزم تعزيز تواجدها       هيرن. أعلن مساعد وزير التجارة األميركي إ     :  محمد الجيوسي 

على الصعيد التجاري وزيادة تمثيلها التجاري في الضفة الغربية من خالل تعيين متعهد فـي غرفـة التجـارة                   
  .األميركية في رام اهللا وذلك لبناء بيئة تجارية جديدة 

  21/11/2005الغد األردنية 
  

  ي اجتماع برلمانيتظاهرة ضد مشاركة اسرائيليين ف: المغرب .49
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تظاهر المئات في المغرب أمس االحد احتجاجا على مشاركة نـواب اسـرائيليين فـي الجمعيـة البرلمانيـة                   
. وندد المتظاهرون بسياسة اسـرائيل ازاء الفلـسطينيين        .اليورومتوسطية التي انطلقت اعمالها امس في الرباط      

  .الى االراضي المغربيةمطالبين الحكومة المغربية بمنع دخول نواب اسرائيليين 
  21/11/2005الغد األردنية 

  
  

   بمقاطعة اسرائيل  التزامهاالكويت تؤكد  .50
جددت الكويت موقفها الرافض إلقامة أية عالقات سياسية أو تجارية مع اسرائيل والتزامهـا التـام بمواقفهـا                  

  .هذا الصددالعربية المعلنة تجاه الكيان، كما أكدت التزامها التام بموقفها المعلن في 
  21/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ومعركة االصطفافات الكبرى في الحلبة اإلسرائيلية الوشيكةاالنتخابات  .51

 حلمي موسى  
االنتخابات العامة اإلسرائيلية سوف تجري في األيام العشرة األخيرة :  باتت األمور في وجهتها العامة محسومة

تستطيع صرف األنظار عن أحد الموعدين الحادي والعشرين أو الثامن معجزة فقط هي التي . من آذار المقبل
وهناك في الليكود من يحاولون إحداث هذه المعجزة ونقل االنتخابات إلى شهر أيار المقبل . والعشرين من آذار

غير أن التفاصيل . وكل ما عدا ذلك بات مجرد تفاصيل. في حال قيام شارون بشق حزبهم وإنشاء حزب جديد
 .  إسرائيل كثيراً ما تكون األهمفي

فالهزة التي أحدثها انتخاب عمير بيرتس زعيماً لحزب العمل ما زالت آثارها . وفي التفاصيل الكالم كثير
وقد بدا للوهلة األولى أن انتخاب بيرتس أطلق . االرتدادية تؤثر في مجمل حركة الحلبة السياسية اإلسرائيلية

وإذا كان . والمعسكرات السياسية في إسرائيل، وأن هذه المفاعيل لم تتوقف بعدسلسلة مفاعيل في كل األحزاب 
هناك في البداية من حاولوا القول بأن الكسب المعنوي الذي تحقق لحزب العمل في استطالعات الرأي قد يكون 

إن الجمهور وعدا ذلك ف. مجرد فعل لحظة، فإن استمرار هذا الكسب في االستطالعات الالحقة بات يشكل ميالً
اإلسرائيلي يشعر بأن شدة وحدة رد تيارات الليكود على بيرتس وتصريحاته تظهر مقدار تخوفهم منه على 

 . األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
غير أن التفاصيل ال تقف فقط عن الخطوط العامة هذه بين العمل والليكود، بل تتجاوزها إلى معسكري اليمين 

فوجود شخص صاحب أفكار سلمية مثل بيرتس في زعامة حزب العمل أعاد االعتبار .  بينهماواليسار وما
ومن الجائز أن في هذه الدعوة نوعاً من النداء المستتر إلى التخلص من . لليسار وظهر من يدعو إلى وحدته

القوى اليمينية، وفي وهذا ما دعا الكثير من . المتسترين في هذا المعسكر الذين يؤمنون ببعض طروحات اليمين
وبديهي أن هذه . مقدمتها مجلس المستوطنات، إلى وجوب توحيد القوى اليمينية في معسكر انتخابي موحد

الدعوة تخفي أيضاً في ثناياها نداء للتخلص من المتسترين في هذا المعسكر ممن يؤمنون ببعض طروحات 
 . اليسار

حاوالت إلعادة بلورة المعسكرات واألحزاب في إسرائيل وإذا كان لهذا التوصيف من معنى فهو أن هناك م
بطريقة تأخذ بالحسبان جمود العملية السياسية وتعاظم االصطفاف االجتماعي الداخلي، وأن هذه المحاوالت 
تعبر أساساً عن رغبة في تجاوز الحالة القائمة اآلن في إسرائيل والتي اختلطت فيها المواقف واالتجاهات 

 .  التمييز فيها بين اليسار واليمينوصار من الصعب
ومن الواضح أن السعي المحموم للتمايز والتبلور يقود إلى نشوء معسكر يرغب تحت ذرائع ومبررات شتى 

وألن التقاطب شديد، هناك من يراهن على أن الهامش الواقع . في البقاء في الهامش الفاصل بين المعسكرين
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كن بسبب أن هذا الهامش يتسع ويضيق في لحظة، فإن المراهنة عليه في ول. بين المعسكرين سوف يكون كبيراً
وهذا ما يقود إلى فهم التردد الذي يعيشه أرييل شارون في هذا الوقت بالذات . إسرائيل تعتبر نوعاً من المقامرة

 . في كل ما يتعلق بالبقاء في الليكود أو االنتقال إلى حزب جديد لقيادة معسكر الوسط هذا
ولذلك فإن التخلي .  تردد شارون إلى حقيقة أن الليكود ماركة مسجلة وهي بضاعة مرغوبة في السوقويعود

فالتجارب السابقة ألحزاب الوسط في . عنه من أجل حزب وسط جديد يشكل مقامرة يصعب الركون إليها
ة شارون األخيرة وعدا ذلك فإن تجرب. انتهت إلى التآكل السريع) داش، حزب الوسط، وحتى شينوي(إسرائيل 

في مواجهة نتنياهو أظهرت أن هناك في الليكود من يراهن عليه رغم استمرار خشيته من الهزيمة أمام نتنياهو 
فاستطالعات الرأي تظهر أن نتنياهو في زعامة الليكود تعني تساوي أو كسب حزب . داخل الليكود هذه المرة

 يضمن أن تتحول شعبية شارون في الشارع إلى شعبية وليس هناك من. العمل للمعركة وهذا لمصلحة شارون
 . في الليكود

وهو ال يريد أن . ومع ذلك فإن شارون يريد أيضا ضمان أن ال تتكرر مشاهد التمرد عليه في مركز الليكود
وعدا ذلك فإن . يحمل أعضاء الليكود على ظهره إلى الكنيست المقبلة من أجل أن يعودوا للوقوف ضده

ه يقولون إن أمامه فرصة تاريخية إلعادة صياغة الوضع في إسرائيل من خالل شق الليكود وإقامة المقربين من
 . الحزب الجديد

وثمة في الحلبة اٍإلسرائيلية من يراهنون على أن هذا الحزب الجديد سيضم، إضافة إلى عجائز السياسة 
مون وربما حاييم هرتسوغ من حزب اإلسرائيلية مثل شارون وبيريز ولبيد، شخصيات المعة مثل حاييم را

وبكلمات أخرى فإن تشكيل شارون للحزب الجديد كفيل بإعادة تلوين الحلبة السياسية اإلسرائيلية . العمل
 . بصباغات جديدة

غير أن المعلقين الجديين يعتقدون أن شارون يناور على الليكود بغية إجبار قادته على الخضوع إلمالءاته وأنه 
ومع ذلك فإن معركة وراثة شارون في الليكود قد بدأت ربما في محاولة للقول له إن الحزب . كودلن يغادر اللي

وقد سبق لوزير الزراعة إسرائيل كاتس أن أعلن أن الليكود سوف ينتصر حتى . به ومن دونه سيحقق النصر
  .لو خاض االنتخابات تحت زعامة الرئيس التونسي

  21/11/2005السفير 
  

  بالتشاور مع تل ابيب بشأن دخول شخصيات  ملزمةالسلطة  .52
 تسفي برئيل

هل يتوجب علينا أن ننتف شعرنا غيظا من صيغة االتفاق القصير حول معبر رفح الذي تم توقيعه بين س
لماذا لم يكن من الممكن التوصل الي هذا االتفاق مع الفلسطينيين مباشرة، ولماذا : اسرائيل والسلطة الفلسطينية

سابيع متعاقبة؟ الجواب المقتضب كالعادة هو أن الخالف حول الترتيبات األمنية هو الذي حال امتد األمر ال
ولكن اذا كان هذا هو الجواب الحقيقي فمن الواجب في هذه الحالة تغيير االتفاق الذي تم التوصل . دون ذلك

 .دة بيد الفلسطينييناليه فورا ألن الكلمة األخيرة بالنسبة للداخلين والخارجين الي قطاع غزة موجو
علي سبيل المثال يتوجب علي السلطة أن تُعِلم . الصيغة الدقيقة تُذكر بمراسم سيئة اللتقاط صورة تذكارية

 ساعة مسبقا عن قدوم شخص خاص، أي شخص ال يوجد شك بأن تنفعل اسرائيل بصورة 48اسرائيل قبل 
اسرائيل تقوم بالتحقق من . ات الدولية المعروفةخاصة إزاءه ـ دبلوماسي، مستثمر اجنبي أو ممثل عن المنظم

علي السلطة .  ساعة المتبقية24السلطة بعد ذلك تتخذ قرارها خالل .  ساعة24موقفها وتُعلم السلطة به خالل 
 .اذا أن تعلل قرارها، ولكن حتي لو كانت هذه التعليالت فارغة، فهي ال تشكل سببا اللغاء القرار
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ة ايضا بالتشاور مع اسرائيل في كل ما يتعلق بدخول شخصيات اخري مثل خالد مشعل السلطة الفلسطينية ملزم
هذا مجرد تشاور . أو موسي أبو مرزوق، قادة حماس مثال أو رمضان عبد اهللا شلح قائد الجهاد االسالمي

 .رسمي يمتد لست ساعات في أقصي االحوال، ولكن الكلمة األخيرة هنا ايضا تعود للفلسطينيين
انت هذه بنود االتفاق، فلماذا كل هذا الصراع حول كاميرات الفيديو التي أصرت اسرائيل علي الحصول اذا ك

ذلك . علي صورها مباشرة بينما طلبت السلطة تأخيراً ليوم آخر حتي ال تبدو وكأنها خاضعة ألوامر اسرائيل
لم تحتج اليوم ألي كاميرا فيديو حتي كما أن اسرائيل . ألن اسرائيل قد وافقت اآلن علي منح السلطة حق القرار

تعرف أين يوجد المطلوبون في غزة ومتي ترغب في اغتيالهم ـ فما الذي حدث فجأة حتي تحول أمن الدولة 
 .الي مسألة متعلقة بهذه الصور؟

هذا ليس اتفاق معبر وال نتيجة للصراع حول . هنا يأتي دور الرد المطول حول اسباب تأخير االتفاق
تيبات األمنية ـ هذا اتـــــفاق للحفاظ علي كرامة الطرفين ـ وخصوصا اسرائيل التي أوشكت الـــتر

ولكن هذه . علي الظهور بمظهر الشخـــص الذي طرد من المدينة واضطر ايضا الي التهام األسماك الفاسدة
ريد تجريح الكرامة أن كرامة يصعب فهم ركيزتها التي تستند اليها ألن االتفاق نفسه ال يعطي سببا لكل من ي

 .يكون مسرورا جدا، وكال الجانبين في نهاية المطاف سيضطران لحني رأسيهما أمام الحكم االمريكي
من الممكن . هناك من يعتقدون أن اسرائيل ستجعل الفلسطينيين يدفعون ثمنا باهظا مقابل كرامتها المهانة

هل هو مقابل الكرامة المهانة أم أنه جزء :  هذا الثمنالموافقة علي هذا التوقع، ولكن سيكون من الصعب تحديد
 .من الروتين، األمر الذي سيفقدها هذا اإلشباع ايضا

عندما تكون قضايا الكرامة : المقصود هو تهدئة النفوس. المقصود هنا ليس انتقاد االتفاق أو إلغاءه ال سمح اهللا
يقية، ذلك ألن األمن حتي مستعد لحني رأسه أمام الكرامة في بؤرة اتفاق ما فهناك احتمالية بعد للقيام بعملية حق

 .والكبرياء
 20/11/2005) هآرتس (

  21/11/2005القدس العربي 
 

  ماذا خلف توقيت الحديث االسرائيلي عن انهيار اسوار القدس .53
 مـن اسـوار     فجأة وبال مقدمات طلعت علينا دائرة اآلثار االسرائيلية بأنباء تقول فيها ان اكثر من ثالثين مترا               

  ..القدس القديمة معرضة لالنهيار
التوقيت االسرائيلي لم يأت صدفة ألنه بالفعل يندرج في ماراثون التطرف المندلع اآلن في االوساط االسرائيلية                
الحزبية والسياسية والدينية وبخاصة بعد تنفيذ االنسحاب العسكري واالسـتيطاني مـن غـزة وزيـادة حـدة                  

 آذار المقبل بعد    28مؤسسات التي بدأت بالفعل التحضير النتخابات الكنيست الجديدة في          االستقطاب داخل تلك ال   
ان حدث انقالب حقيقي في زعامة حزب العمل وبعد ان هدد رئيس الحزب الجديد عميـر بيـرتس باسـقاط                    
الحكومة واالنسحاب منها والتصويت على اقتراحات حجب الثقة اذا لـم يـتم االتفـاق علـى تقـديم موعـد                     

  ..االنتخابات
القدس كما هو معروف، موضوع دائم في المعركة االنتخابية وتكاد تجمع كافة االحزاب اليمينية والدينية وحتى                

عاصمة ابدية السرائيل، مـا يعنـي       (..) رئيس حزب العمل الجديد عمير بيرتس على اعتبار القدس الموحدة           
نطبق عليها كل قرارات الشرعية الدولية وبالتـالي        اخراجها من دائرة التفاوض وعدم اعتبارها ارض محتلة ت        

تقرير مصيرها من طرف واحد ما يمنح المتطرفين والداعين الى هدم المسجد االقصى ألنه مقام علـى ارض                  
  ..جبل الهيكل المزعوم فرصة اخرى لتجديد خطابهم وايجاد الداعمين له في الحلبة السياسية

عبدالسالم العبادي أهميـة    . االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية د    من هنا يكتسب النفي الذي اصدره وزير        
اذ االسوار غيـر مهـددة      (خاصة واستثنائية ألن اسرائيل تهدف من وراء ترويج هذه االخبار غير الصحيحة             
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هو تبرير التدخل في المسجد االقصى المبارك لتحقيق االهداف الخبيثة في هدم اولـى              ) وغير معرضة لالنهيار  
بلتين وثالث الحرمين الشريفين واقامة الهيكل المزعوم على ارضه بعد ان فشلت اسرائيل طوال اربعة عقود                الق

ورغم ) رغم استمرار التهديد  (تقريبا في االستيالء على الحرم القدسي الشريف او تنفيذ ما رمت اليه من تقسيم               
وكوادر المسجد االقـصى بالـسماح لهـا        كل ما تصدره من رفض لنداءات دائرة االوقاف االردنية في القدس            

  ..بترميم اجزاء منه ضعفت بسبب عوامل الزمن والطقس
  21/11/2005الرأي األردنية 

 
 

 ..!!إنجاز دحالن .54
  إبراهيم حمامي. د

انتظرت وأليام أن يفي دحالن بوعده، وهو واحد من عدة وعود لم يتحقق منها شيء، وأعني هنا نـشر نـص                    
  !رمه برعاية أمريكية مع اإلحتالل حول المعابراإلتفاق الذي قال أنه أب

بداية وقبل كل شيء البد من التأكيد أن أي خطوة لرفع المعاناة عن شعبنا في الداخل هي أمر مرحب بـه، وال                   
يمكن إال أن تكون خطوة إيجابية، تساعد في صمود شعبنا ومقاومته عبر الحد من تلك المعاناة اليومية، ورفـع                   

 اإلقتصاد، وتسهيل الحركة، هذا من الناحية اإلنسانية الحياتية البحتة، ومن الناحيـة العمليـة               العوائق، وتحسين 
وبالمقارنة مع الوضع المأساوي الحالي، لكن ذلك ال يبرر أبدًأ تحويل الهزائم السياسية النتصارات، وال يبـرر                 

ظهر المنقذ الفذ بينما الحقيقة هـي       التحول إلى موظفين لدى اإلحتالل لتطبيق شروطه وإمالءته، أو الظهور بم          
  .عكس ذلك

دون التطرق لتفاصيل المؤتمر الصحفي لدحالن، والذي كان مضيعة حقيقية للوقت، سأتوقف عند بعض نقـاط                
اإلتفاق بحسب ما نُشر في الصحف، وبالمناسبة النص المنشور هو ترجمة غير رسمية للنص االنجليزي، بعـد                 

السيد دحالن، مركزاً على أخطر ما فيه، وهو التالعب باأللفاظ والتعبيرات،           أن بقي النص الرسمي طي كتمان       
ووضع االشتراطات غير المباشرة، وهو ما حاول دحالن نفيه وإظهـار نفـسه بمظهـر الـواعي والمـدرك                   

  !لمماطالت االحتالل وتالعبه باالتفاقات فوضع حسب رأيه إتفاقاً غير مسبوق بكلمات ال لبس فيها، كما يظن
تناوله من زاوية دور دحالن، والسبب في تضخيم وتعظيم اإلتفاق الهزيل، والسبب في إعالنه عـن راحـة                  سأ

  . ضميره
  :نصوص اإلتفاقية تقول

ستسمح اسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع اخراجها مـع المحافظـة علـى                 *
  . جودتها وابقائها طازجة

من االسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة الغربيـة وللحـد مـن              بما يتماشى واحتياجات األ   *
معاناة الحياة الفلسطينية سيتم تسريع العمل المتواصل بين اسرائيل والواليات المتحدة لوضع قائمـة بـالعوائق                

 31تـاريخ   التي تحد من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع وبحيث تكون جـاهزة ب                
  . كانون الثاني

    .يمكن البدء ببناء الميناء*
  .  سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات األمنية والبناء والعمل .تتفق األطراف على أهمية المطار*
إستخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع إستثناء لغيرهم ضمن الـشرائح المتفـق                 *

  ع اشعار مسبق للحكومة االسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية عليها، وم
 دبلوماسيين  - شخص من الشرائح المتوقعة        الحكومة االسرائيلية حول عبور     تقوم السلطة الفلسطينية بإعالم   *

   ساعة من عبورهم 48 وذلك قبل -مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحاالت إنسانية
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 شهر إال إذا تقدما الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة            12تظل هذه اإلجراءات سارية المفعول لمدة       *
 يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبيين وسيعطي إعتباراً كامالً لرأى كل مـن                 .الفلسطينية لمعبر رفح  

  . الطرفين
  اقبة عملية التفتيش يتم تركيب الكاميرات لمر*
تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها االسرائيليون               *

    .ايضا
  . تأخذ السلطة الفلسطينية بعين االعتبار اي معلومات حول اشخاص معينيين تزودها بهم الحكومة االسرائيلية*
 من ان السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة األحكام والقواعد الخاصـة بمعبـر رفـح               يخول الطرف الثالث للتأكد   *

  . وبشروط هذه االتفاقية
إضافة لتلك البنود أوضح دحالن نفسه تفاصيل أخرى منها أنه ستنقل إلى غرفة العمليات المشتركة معطيـات                 

، ومنها استخدام معبر كيرم شالوم،      أخرى لم يحددها، لكن من الواضح أنها تفاصيل األفراد المستخدمين للمعبر          
ومنع الفلسطينيين من غير حملة الهوية من استخدام المعابر، تحت مبررات واهية منها القدرة على اإلستيعاب،                
  !وعدم الخلط بين المعابر والقضايا األخرى، رغم أن سيادته قبل الخلط بيم المعابر وإحتياجات إسرائيل األمنية

 عناء الكتشاف أن دحالن المفاوض الفذ وافق وبالكامل على الشروط االسـرائيلية، دون              ال يحتاج األمر لكثير   
نقصان لكن وبزيادة، ليعلن أن ضميره مرتاح وليسوق هذه االتفاقية على أنها إنجاز وطني كبير استدعى السهر                 

أن الجانب اإلسرائيلي   طوال الليلة، وليشكر الوفد المفاوض لصموده في وجه الضغوطات، بل ال أبالغ إذا قلت               
حصل على أكثر مما طلب، وحتى ال يكون األمر مجرد اتهامات في الهواء، أو مبالغة غير مرغـوب فيهـا،                    
سأسرد الشروط اإلسرائيلية كما أوردتها الصحف الفلسطينية وليس العبرية قبل أكثر من أسـبوع مـن توقيـع                  

  .اتفاقية دحالن
  الشروط االسرائيلية لفتح معبر رفح

  7/11/2005-القدس المقدسية : مصدرال
 االسرائيلي الـذي    -علمت القدس ان الجانب االسرائيلي وضع عدة شروط تعجيزية خالل االجتماع الفلسطيني             

  .عقد يوم الثالثاء الماضي لبحث قضية معبر رفح
  :ويتلخص الموقف االسرائيلي من فتح معبر رفح بالنقاط التالية

  . ال التحضيرات بما في ذلك وجود الطرف الثالثيتم فتح معبر رفح بعد استكم*
 شهرا يقوم الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي      21يتم تحديد الحركة لالشخاص حاملي الهويات الفلسطينية وبعد         *

والطرف الثالث االوروبيون بتقييم االداء على المعبر وتقييم الوضع االمني وذلك التخاذ قرار بالسماح بالحركة               
  . على ان يتم اتخاذ القرار باالجماع. ص بغض النظر عن الجنسيةلكل االشخا

يسمح بشكل استثنائي بدخول بعض االفراد غير الحاملين للهوية الفلسطينية مثل الشخصيات السياسية المهمة              *
  . والدبلوماسيين ورجال االعمال المستثمرين

لدخول والخروج من غزة عن طريق معبر كيرم        اي غير حاملي الهويات او االستثناءات با      (يقوم باقي االفراد    *
  . شالوم

اما بالنسبة للبضائع فقد وافق الجانب االسرائيلي على خروج البضائع من معبـر رفـح وكـرر ان دخـول                    *
  . البضائع لغزة يجب ان يكون من معبر كيرم شالوم

ؤقت الى حين بنـاء القـدرات       هو معبر م  ) للبضائع القادمة (لم يعلن الجانب االسرائيلي ان معبر كيرم شالوم         *
  . الفلسطينية

بالنسبة للطرف الثالث، يصر الجانب االسرائيلي على ان يكون الطرف الثالث اكثر من مجرد مراقب قـوي                 *
  : بل يريد ان
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  . يتمتع بالصالحية الكاملة للتدخل-
  . يلتزم بضمان تطبيق االتفاقيات مع اسرائيل-
تفاقيات بما في ذلك منع الفلسطينيين المشبوهين من السفر واعتقالهم او            يلتزم بالتدخل في حال الحظ خرقا لال       -

  .تفتيش ومصادرة بضائع تشكل خطرا امنيا
  : يصر الجانب االسرائيلي على ان المعبر فلسطيني مصري ولكن يطالب بان يكون له دور كاآلتي*
  .يا ومباشرا يتم ربط اجهزة الحاسوب في المعبر باجهزة الحاسوب االسرائيلي بثا ح-
 يتم ارسال صور كاميرات الفيديو التي تراقب نقاط الدخول والخروج ونقاط التفتـيش ومكاتـب االسـتقبال                  -

  .واجهزة الفحص الى اسرائيل بثا حيا ومباشرا
من خالل شاشات الكاميرات التي تراقبها او شاشات اجهزة الحاسوب الموصولة           ( في حال الحظت اسرائيل      -
م بابالغ الطرف الفلسطيني والطرف الثالث ليقوم بالمنع من السفر او االعتقال او المصادرة              اي خطر تقو  ) بها

  .او غير ذلك
تقوم اسرائيل بتقديم قائمة اسماء بمن تصفهم بـ المشبوهين الفلسطينيين لمنعهم من السفر او اعتقالهم او غير                 -

  .ذلك في حال تواجدوا في المعبر
 العاملين بالمعبر من خالل الطرف الثالث على ان تقوم بتقديم اي تحفظـات لهـا                تريد اسرائيل قائمة باسماء   -

  .على االسماء ليتم اخذهم بعين االعتبار من قبل الجانب الفلسطيني
  :وقد قام الجانب الفلسطيني بالتعبير عن استيائه لما سمعه من العرض االسرائيلي موضحا ما يلي

ولذلك ال تستطيع القبـول بالبـث       . مرار اسرائيل بالسيطرة على المعبر    ال تستطيع السلطة الموافقة على است     -
  .الحي والمباشر للصور والشاشات، او تقييد حركة حاملي الهويات

  .ال تستطيع السلطة الفلسطينية منع حاملي الهويات من السفر لمجرد تقديم اسرائيل قائمة باسماء المشتبهين-
على الموافقة من الدول االوروبية للقيام بالدور الذي وصـفته          ) وروبياالتحاد اال (لكي يحصل الطرف الثالث     -

  .اسرائيل سيحتاج الى بضعة اشهر ما سيؤخر فتح المعبر
تجدر اإلشارة هنا أن تلك الشروط نشرت في عشرات الصحف والمواقع بمختلف اللغات،وعبر نشرات األخبار               

   بمن فيهم دحالن نفسه، ولنراجع ما قاله والمراسالت والتقارير، وكان يعلمها القاصي والداني
 حيث أكـد    22/08/2005دحالن قبل حوالي شهر من اإلتفاق المذكور في مؤتمر صحفي بمدينة غزة بتاريخ              

الواضح مـن   على رفض السلطة وجود أي جندي إسرائيلي على المعابر الفلسطيني، مشيراً إلى موقف السلطة
المعـابر رغـم تقـديمهم عـدة      يلي غير واضح لعدم تحديدهم لمستقبلهذا الموضوع الذي يقابله موقف إسرائ

اإلسرائيلية تريد ضـمانات أمنيـة لتـسليمها     طروحات تم رفضها جميعاً من قبل السلطة موضحاً أن الحكومة
  .اليوم التالي لالنسحاب فيبناء المطار و الميناء  المعبر للجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة ستباشر

، وفي مؤتمر صحفي آخر خالل جولة       08/11/2005اليوم التالي للكشف عن هذه الشروط، أي يوم اإلثنين          في  
  :مارك اوتي لمعبر رفح، قال حرفياً قام بها دحالن مع الموفد االوروبي للشرق االوسط

لى قطـاع غـزة   وهو حرية حركة االفراد من وا نريد طلبا واحدا ونأمل ان نحققه خالل االيام القريبة القادمة*
  الى مصر  وحرية حركة البضائع الخارجة من قطاع غزة

اجراءات كافية بحسب قواعد العمـل   نريد ان يكون هناك طرف يعطي ضمانة بأن االجراءات التى نقوم بها*
  الدولي وليس بحسب قواعد العمل االسرائيلي 

حاب االسـرائيلي مـن االراضـي    غزة أصبح فلسطينيا منذ االنس على الحدود بين مصر وقطاع رفح معبر*
  الماضي  الفلسطينية في شهر سبتمبر

  رفح  معبر ظاهر على إسرائيل تريد أن يكون لها دور سواء ظاهرا أو غير*
  سوداء  إسرائيل لن تستطيع منع أحد من السفر ولن تكون هناك قوائم*
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 تتراجع عـن هـذه   واسرائيل بدأت االسرائيلية الشروط اننا لن نوافق على استطيع ان اجزم واطمئن الجميع*
  تتسم بصلف وعقلية االحتالل  التى الشروط

  . ثالث رفض اي دور السرائيل في المعبر ولذلك تم االتفاق على أن يكون هناك طرف*
هذا بالضبط وحرفياً ما ذكره دحالن قبل أسبوع واحد بالتمام والكمال من توقيع اتفاقية المعابر، قيا ترى هـل                   

كما قال، ليعلن عن راحة ضميره؟، وهل استطاع المفاوض الفلسطيني بقيادة دحالن إسقاط ولـو               حقق ما أراد    
  شرط واحد من شروط اإلحتالل كما ُأعلن عنها؟

الطامة الكبرى أن هناك من يعيش في عالم آخر ويحاول جاهداً استغباء واستغفال الشعب الفلـسطيني فهـاهو                  
 الفلسطينية نبيل شعث وفي اليـوم التـالي لتوقيـع اإلتفاقيـة يـوم               وزير اإلعالم ونائب رئيس وزراء السلطة     

هذا االتفاق الذي كانت اسرائيل تحاول   يمتدح الجهود األمريكية واألوربية التي أدت الى توقيع 16/11/2005
يها علي توقيعه وفق الشروط الفلسطينية، أية شروط فلسطينية أ المماطلة فى تنفيذه لكن الضغوط عليها أجبرتها

  الوزير، أية شروط تلك تتحدث عنها؟
 يؤكد انه لن يكون هنـاك أي بـث   16/11/2005امن المعابر والحدود وبدوره يوم  سليم أبو صفية مدير عام

او حتى لغرفة المراقبة المشتركة من معبر رفح الحدودي موضحا ان  مباشر عبر الكاميرات للجانب اإلسرائيلي
جل تواجد الطرف الثالث الذى سيشغل دور المراقب علي المعبر، معذرة ولكـن  فقط من ا غرفة المراقبة ستنشأ

  من يكذب هنا سيادة الوزير أم مدير أمن المعابر والحدود؟: ال توجد طريقة أخرى للتساؤل
رداً على كل هؤالء، وحتى ينكشف المستور في إتفاقية دحالن، ذكرت صحيفة يديعوت احرونـوت العبريـة                 

أن االتفاق يسمح لإلسرائيليين باالعتراض على دخول أي         ،  16/11/2005 الصادر بتاريخ    اليومية في عددها  
 األوروربيـين بالمعلومـات االسـتخبارية        شخص تعتبره إسرائيل مشبوها واعتقاله في حالة اقتناع المراقبين        

وقالـت   .   مشيرة إلى أن إسرائيل ستقدم قائمة باألشخاص الممنوع دخولهم وخـروجهم مـن غـزة                المقدمة
الصحيفة إن أي شخص تعترض عليه إسرائيل يحاول الدخول إلى غزة سيتم اعتقاله لمدة ساعات إلى أن تقـدم              
إسرائيل معلومات استخبارية إلى األوروبيين الذين سيقررون بعدها اعتقاله أم ال حسب مـدى خطورتـه دون                 

  .اعتبار للموقف الفلسطيني واإلسرائيلي من القضية
 إلى أن االتفاق يسمح إلسرائيل بتقديم قائمة من األسماء المطلوبين وأن الجانبين اتفقا علـى                 فةوأشارت الصحي 

 سيتم اعتقاله فور وصـوله إلـى         أن أي شخص يظهر اسمه في تلك القائمة التي ستوضع حسب معايير دولية            
  .معبر رفح

ا يمكنها أن تحققه في ظل عـدم        ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية صهيونية قولها إن إسرائيل حققت أقصى م           
  .وجودها المادي في معبر رفح

وقبل أن ُأتهم بالنقل عن مصادر عبرية، فقد أكد عريقات وغيره من رموز أوسلو أن التوقيف المذكور أعـاله                   
  ! ساعات حتى النظر في أمر الموقوف4لن يتجاوز 

د الوقت، والمماطلة، واإلغراق في تفاصـيل       رغم أن استرتيجية اإلحتالل التفاوضية لم تتغير معتمدة على تبدي         
التفاصيل، والتالعب بالكلمات، والتملص من اإلتفاقيات السابقة، وتجزأة المسائل، إال أن الطـرف الفلـسطيني               
المفاوض يصر وبغباء منقطع النظير على أسلوب اإلستجداء والخضوع لشروط وامالءات الطـرف اآلخـر،               

  !!ر بتحقيق شروط اإلحتالل، وعدم التنازل مباشرة، لكن بعد صمود وعنادليعلن في نهاية المطاف اإلنتصا
هذا السيناريو يتطلب أيضاً إعادة تأهيل بعض الشخصيات للقيام بأدوار محددة تضمن نجاحه، ولعل أهم هـذه                 

وفـي صـحيفة هـآرتس       ، وحول هـذا الموضـوع       محمد دحالن الشخصيات وزير الشؤون المدنية الحالي      
يجب البدء في التفاوض مع محمد دحالن على تسليم قطـاع      : ول عضو الكنيست أفشالوم فيالن     يق 17/2/2004

ولقاء ذلك سيلتزم دحالن، الذي يتولى السيادة اليوم أيضا على القوة العسكرية ذات الـشأن فـي                 . غزة كله له  
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 إدارة منظمة فـي     يستطيع دحالن أن يكون الشخص الذي يقيم      . القطاع، بتحقيق هدوءا تاما على طول الحدود      
  .هذا البديل أفضل إلسرائيل من كل وضع خالء ممكن. غزة وفي ضمن هذا أيضا يحفظ األمن

  :لتمرير دحالن على أنه رجل غزة القوي، القادر على ضبط األمور والسيطرة، عليها البد من
بشكل مرسوم ومدبر   وغيرها، و ) موسى عرفات (زيادة حالة الفلتان األمني من اطالق نار واختطاف واغتيال          -

  وتصاعدي، ليأتي المنقذ بعد ذلك
حل بعض المشاكل العالقة رغم عدم أهميتها نظرياً بعد تنفيذ خطة شارون، وعلـى سـبيل المثـال مـشكلة                    -

 زائر للقطاع ممن أقاموا فيه دون إذن، وهو ما لن يحتاجوه بعد اخالء القطاع، ليظهر الوزير بـدور                   55000
  اطنينالمنقذ الحريص على المو

تعقيد أمور محددة لها تأثير مباشر على حياة الغزيين، وبشكل إعالمي كبير، كقضية معبر رفح، ثم حلها فجأة                  -
  .على يدي المنقذ مرة أخرى

 أو العلم بالغيب، لكن دراسة لواقع وأدوار بانت مالمحها منذ فترة طويلـة،               لم يكن ما ذكرته من باب التنجيم      
  .وبدأ تنفيذها اآلن

ا يفسر راحة ضمير دحالن بعد هذا اإلتفاق الهزيل، فهو في طريقه لتنفيذ السيناريو المحكم اإلعـداد، وال         هذا م 
يهم في سبيل ذلك إن ُأطلقت وعود جديدة، أو استغلت حاجة الناس للتنفس عبر المعبر وبأية شروط مهما كانت                   

  .حكم فيه المحتلمجحفة، وإن كرست اإلحتالل وثبتته، وحولت قطاع غزة لسجن كبير يت
 ما حاول أن ينفيه وكأنـه يطبـق         15/11/2005دون أن يدري فقد أثبت دحالن في مؤتمره الصحفي بتاريخ           

اللي على راسه بطحة عندما ذكر أن اإلتفاق ليس إحتالالً مدفوع األجـر أو إحـتالل بـالريموت         : المثل القائل 
كبير والوزير ذو العلم المستنير أن يراجع ما وقع         كونترول، هو كذلك وال شيء غيره، وعلى سيادة المفاوض ال         

  .عليه بنفسه ليتأكد من ذلك، مع يقيني التام أنه يعرفه ويعلمه علم اليقين
بقي أن نقول أن كافة التنظيمات الفلسطينية والمؤسسات األهلية والحقوقية واألفراد أعلنـوا رفـضهم لإلتفـاق                 

  .طاع غزةواعتباره تكريس للسيطرة اإلسرائيلية على ق
  !لننتظر اإلنجازات العظيمة الكارثية القادمة

  19/11/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي
 
 

  كاريكاتير .55

  
21/11/2005الخليج اإلماراتية   
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